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Лабораторна робота №2 

1. Тема. Реакції полімеризації. Поліметилметакрилат. 

2. Мета: отримання та аналіз поліметилметакрилату. 

 

Знати: 

 загальні відомості про полімеризацію; 

 сировину для одержання поліакрилатів та поліметакрилатів; 

 способи отримання поліметилметакрилату; 

 переваги та недоліки кожного з них; 

 технологію виробництва поліметилметакрилату (органічного скла); 

 властивості вихідних речовин та готового продукту. 

Вміти:  

 порівняти способи одержання поліметилметакрилату (блочну, 

суспензійну та емульсійну полімеризацію);  

 визначити загальний вихід полімеру; 

 написати схеми реакцій всіх елементарних стадій процесу; 

 зробити висновки до роботи. 

3. Теоретична частина 

У промисловості виготовляють аморфний атактичний 

поліметилметакрилат (тільки 80% мономерних ланок входить в полімерний 

ланцюг в синдіотактичної послідовності); безбарвний і прозорий; молекулярна 

маса від десятків тис. до декількох млн. (для полімеру, що отримується 

блоковою полімеризацією при УФ опроміненні); густина 1,19 г/см
3
. 

Розчинність у карбонових кислотах, естерах (в т.ч. у власному мономері), 

кетонах, ароматичних вуглеводнях; стійкий у воді, розведених розчинах лугів і 

мінеральних кислот, аліфатичних вуглеводнях; повністю гідролізується водним 

розчином лугу за температури не нижче 200°С і конц. H2SO4 за температури 

75°С. Має високу проникність для променів видимого і УФ світла 

(світлопроникність при товщині 5 мм і =340 мкм складає 11%), високою 

атмосферостійкістю, хорошими фізико-механічними властивостями (твердість 

78 МПа, ударна в’язкість 18-20 кДж/м
2
) і електроізоляційними властивостями. 



При нагріванні вище 105-110°С поліметилметакрилат розм’якшується, 

переходить у високоеластичний стан і легко формується. При 300-400°С у 

вакуумі практично кількісно деполімеризується. 

Відомі стереорегулярні поліметилметакрилати, які кристалізуються, що 

мають більш високу щільність і високу стійкість до дії розчинників, в 

порівнянні з атактичним поліметилметакрилатом; у промисловості їх не 

роблять. 

 

метилметакрилат           поліметилметакрилат 

Особливості полімеризації йоногенних мономерів (акрилової і 

метакрилової кислот) полягають у їх схильності до зміни реакційної здатності 

під впливом середовища. При вивченні кінетики полімеризації акрилової і 

метакрилової кислот у водних розчинах при різних рН показано, що зі 

зростанням рН до 6-7 швидкість реакції різко падає, що 

пов'язано з підвищенням в системі числа малореакційноздатних аніонів кислот. 

При подальшому збільшенні рН швидкість полімеризації і молекулярна маса 

полімерів значно зростають при рН 7-12 для метакрилової кислоти і рН 7-11 

для акрилової. Мабуть, зростання швидкості полімеризації є результатом 

збільшення локальної концентрації йонів Nа
+
 поблизу йонізованних кінцевих 

радикалів, що має привести до збільшення швидкості росту ланцюга. 

Особливий інтерес викликає використання в цій реакції амінів як 

нейтралізуючих аґентів, основність і будову яких можна широко змінювати.  

Полімери акрилової та метакрилової кислоти та їх похідні ‒ естерів, 

нітрилів і амідів ‒ можна отримувати усіма відомими методами: блоковим, 

емульсійним, суспензійним та в розчинниках. Полімеризація ретельно 

очищених мономерів під впливом тепла і УФ-променів протікає лише за 

високих температур. Ці мономери можуть полімеризуватися як за радикальним, 



так і за аніонним механізмами. Проте в техніці прийнято полімеризувати їх за 

радикальним механізмом в блоці, суспензії 

та емульсії. Обрив ланцюга відбувається залежно від умов 

диспропорціюванням або  

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.  



Нижче наведена схема полімеризації поліметилметакрилату в блоці у 

присутності пероксиду бензоїлу: 

 

Нижче наведена схема полімеризації поліметилметакрилату в блоці у 

присутності амоній персульфату: 

 

Блоковою полімеризацією у формах з силікатного скла отримують 

листовий поліметилметакрилат завтовшки 0,8-200 мм. Поліметилметакрилат 

блоковий – тверда безбарвна, прозора речовина, має форму посудини, в якій 

його добули. Молекулярна маса поліметилметакрилату від 50000 до 200000, 

густина 1,18-1,19 г/см
3
, температура склування 98°С; він добре розчиняється в 

дихлоретані, ацетоні та естерах. 

Блочний поліметилметакрилат випускають близько 20 марок: скло 

органічне листове для скління (СО-95; СОЛ; СО-120; СТ-1 і т.д.); скло 

органічне годинникове СОП-4; скло органічне Т-2-55. Випускається багато 

марок пластифікованого дибутилфталатом поліметилметакрилату СОП. 

Перламутрове скло ‒ поліметилметакрилат, наповнений патом і емульсійним 

полістиролом. Скло органічне світлотехнічне, яке являє собою 

непластифікований поліметилметакрилат або його кополімери, замутнені 

різними добавками, призначається для виготовлення розсіювачів, світильників 

з люмінесцентними лампами. 

Полімеризація в емульсії.  

Емульсійна полімеризація естерів акрилової і метакрилової кислот та їх 

нітрилів протікає в присутності розчинних у воді пероксидів і персульфатів, а 



також окисно-відновних ініціюючих систем. Емульгатори ‒ мила, солі 

органічних сульфокислот. Процес можна здійснювати як періодичним, так і 

безперервним способом в апаратах з мішалкою. Латекс за необхідності можна 

коагулювати електролітом, центрифугувати, промити і висушити.  

Недолік: важко отримати стабільну емульсію вищих естерів (вище С4) у 

зв’язку з їх низькою температурою розм’якшення. Це відноситься і до 

суспензійної (гранульної) полімеризації.  

Поліметилметакрилат емульсійний – білий пухкий порошок. 

Полімеризація в суспензії 

Суспензійний поліметилметакрилат отримують методом суспензійної 

полімеризації в присутності ініціаторів, розчинних у мономері (пероксиду 

бензоїлу, динітрилу азоізомасляної кислоти), а також калій або натрій 

персульфату у водному середовищі, що містить стабілізатор суспензії (желатин, 

полівініловий спирт, метилцелюлозу або солі акрилової або метакрилової 

кислот, магній карбонат і т. п.). Суспензійну полімеризацію метилметакрилату 

проводять також у водному середовищі в присутності стабілізатора суспензії 

(наприклад, кополімеру з метакриловою кислотою, полівінілового спирту, 

колоїдного кальцій фосфату) і регулятора молекулярної маси (аліфатичні 

тіоспирти).  

Одержаний поліметилметакрилат («бісер») є прозорими кульками 

розмірами 0,1-1 мм. Зазвичай з нього виготовляють гранули розмірами 3-5 мм. 

Суспензійний гранульований поліметилметакрилат (молекулярна маса 90-150 

тис.), т. зв. формувальний поліметилметакрилат (твердість 74 МПа, ударна 

в’язкість 18-20 кДж/м
2
), близький за властивостями до блокового листового 

поліметилметакрилату; у в’язкотекучий стан переходить за температур вище 

160-180°С.  

Акрилові полімери та кополімери переробляються у вироби литтям під 

тиском, екструзією, пресуванням; добре вальцюються і змішуються з 

наповнювачами. Вони застосовуються для виготовлення різних технічних 

виробів складної конфігурації, радіодеталей, деталей.  



Полібутилметакрилат суспензійний отримують суспензійною 

полімеризацією бутилметакрилату за тих же умов, що і поліметилметакрилат. 

Він широко використовується у виробництві художніх фарб і полімеризується у 

мастики.  

Великий практичний інтерес представляють кополімери мономерів 

акрилового і метакрилового ряду з іншими мономерами (стиролом, 

вінілхлоридом, вініліденхлоридом), кополімери окремих представників цих 

груп, наприклад метилметакрилату з акриловою та метакриловою кислотами 

(емульгатори), метилметакрилату з бутилметакрилатом (мастики, фарби, 

оргскло), метилметакрилату з акрилонітрилом і стиреном (литтєвий матеріал). 

Найчастіше синтезують кополімери метилметакрилату з 2-10% (мас.) 

акрилових мономерів (метил, етил-, бутилакрилату або ін.), які вводять для 

зниження в’язкості розплаву поліметилметакрилату.  

Слід відзначити також практичне значення кополімерів метилметакрилату 

зі зшиваючими аґентами, такими як диметакрилат діетилен- і 

триетиленгліколями, діалілметакрилату і діалілфталату. Кополімери цього типу 

неплавкі і нерозчинні, мають підвищену твердість і теплостійкість. 

Застосування їх для виготовлення теплостійкого скла має велике значення. 

4.  Техніка безпеки 

Метилакрилат. При вдиханні парів метилового естеру акрилової кислоти 

руйнується слизова оболонка дихальних шляхів. Тривала дія метилакрилатом 

на організм, що викликає гостре отруєння, супроводжується руйнуванням 

нервової тканини, внутрішнім крововиливом і патологічними змінами 

внутрішніх органів. Попадання рідкого мономеру на шкіру викликає її 

роздратування, а попадання в очі - подразнення та кон'юнктиви. Вміст парів 

метилакрилату в повітрі робочих приміщень понад 25 мг/л викликає рясне 

виділення мокротиння, що вже служить ознакою неприпустимих концентрацій. 

Враховуючи сильне і небезпечне дію метилакрилату на організм, а також 

гострий неприємний запах, роботи з метилакрилатом слід проводити під тягою 

і з дотриманням відповідних запобіжних заходів. Мономерний метилакрилат 

зберігають у присутності інгібітора: гідрохінону (від 0,25 до 1,0% від маси 



мономера) або пікринової кислоти - найбільш ефективного інгібітору.  

Перегнаний і повністю очищений від інгібітора мономер зберігають за 

температури не вище 5°С, так як чистий естер без інгібітора за кімнатної 

температури здатний швидко полімеризуватися. Полімеризація за відсутності 

слідів кисню іноді проходить з вибухом.   

Метилметакрилат ‒ (метиловий естер метакрилової кислоти) – безбарвна 

з своєрідним запахом рідина, мало розчинна у воді, добре розчиняється в 

естерах, спиртах та інших органічних розчинниках. Температура кипіння 

метилметакрилату рівна 99-101°С, густина d4
20

 = 0,936, показник 

заломлення nD
20

 = 1,4150. При довготривалому зберіганні метилметакрилат 

полімеризується. Щоб запобігти цьому, до нього добавляють стабілізатор – 

гідрохінон у кількості 1-2%. Перед використанням естер відокремлюють від 

гідрохінону перегонкою. Метилметакрилат ‒ горючий, легко займистий 

продукт з дуже низькою температурою спалаху (10°С), тому при роботі з ним 

необхідно ретельно дотримуватися правил протипожежної безпеки. У робочому 

приміщенні забезпечується гарна вентиляція, не повинно бути відкритого 

полум’я та іскристого обладнання, так як з повітрям метилметакрилат утворює 

вибухові суміші. Вибухонебезпечна концентрація його в повітрі становить 4,99-

2,5 % (за об’ємом). Пари метилметакрилату менш токсичні, ніж етилацетат, і 

більш токсичні, ніж ацетон. Перша ознака гострого отруєння ‒ пригнічений 

стан, після чого настає порушення дихання, подразнення слизової оболонки 

очей. Місцева дія рідкого мономеру на шкіру надає тимчасове слабке 

роздратування. Вищі естери метакрилової кислоти (етил, аліл- та 

бутилметакрилат) викликають токсичну дію, схожу з дією метилового естеру, 

але більш слабку. 

5. Експериментальна частина 

5.1. Синтез поліметилметакрилату полімеризацією у блоці 

Обладнання і реактиви: метиловий естер метакрилової кислоти 

(свіжоперегнаний) – 10 г; пероксид бензоїлу – 0,02 г; пробірка 150×20 мм з 

пробкою і трубкою; баня водяна. 

Хід роботи. 



У широку пробірку з пробкою, в яку вставлено скляну трубку (довжина 30-

35 см), вмішують 10 г свіжоперегнаного метилового естеру метакрилової 

кислоти (метилметакрилату) і добавляють 0,02 г пероксиду бензоїлу. Пробірку 

нагрівають на водяній бані за температури 80°С. Через 25-30 хв. рідина у 

пробірці починає гуснути. Температуру бані знижують до 50°С і витримують 

пробірку до повного затвердіння полімеру. Пробірці дають охолонути і 

виймають полімер (інколи доводиться розбивати пробірку). 

 

5.2. Одержання поліметилметакрилату у присутності амоній 

персульфату 

Обладнання та реактиви: метилметакрилат ‒ 30 г; вода дистильована ‒ 

100 г; амоній персульфат ‒ 0,5 г; концентрована хлоридна кислота (густина ‒ 

1,19 г/см
3
) ‒ 10-15 мл; етиловий спирт ‒ чотиригорла колба, забезпечена 

мішалкою з герметичним затвором, зворотним холодильником, термометром; 

водяна баня; лійка Бюхнера, колба плоскодонна ємністю 200 мл; термостат.  

Хід роботи. 

У чотиригорлу колбу на 200 мл, сполучену з мішалкою із затвором, 

крапельною лійкою і зворотним холодильником (рис.1) вміщують розчин (0,5 г 

амоній персульфату розчиняють у 100 мл дистильованої води). Туди ж 

завантажують метилметакрилат, включають мішалку, пускають воду в 

холодильник і нагрівають колбу на водяній бані при 80°С. При швидкому 

обертанні мішалки через 10-15 хв. вміст колби набуває молочно-білого 

кольору. При 80°С реакція полімеризації триває 2-2,5 години. Після цього в 

колбу з суспензією додають 10-15 мл концентрованої хлоридної кислоти 

(густина ‒ 1,19 г/см
3
) і при нагріванні перемішують до коагуляції полімеру і 

розшарування суміші. Осад поліметилметакрилату відфільтровують на лійці 

Бюхнера і швидко промивають спочатку невеликою кількістю спирту, потім 

водою до нейтральної реакції промивних вод (проба з метиловим оранжевим). 

Промитий продукт, що представляє собою білий тонкий порошок, висушують в 

термостаті при 65-70°С, зважують і визначають вихід полімеру по відношенню 

до узятого мономеру.  



 

Рис. 1. Прилад для синтезу поліметилметиакрилату 

 

5.3. Виготовлення непрозорого органічного скла молочно-білого кольору 

Обладнання та реактиви: метилметакрилат ‒ 100 г; пероксид бензоїлу ‒ 

0,5 г; полістирол (емульсійний) ‒ 3,5 г; водяна баня; колба ємністю 0,25 л; 

трьохгорла колба, забезпечена мішалкою з герметичним затвором, зворотним 

холодильником, термометром; форми скляні. 

Хід роботи. 

При слабкому нагріванні на водяній бані в метилметакрилаті розчиняють 

полістирол, потім у розчин вводять пероксид бензоїлу і завантажують 

приготовлений розчин у трьохгорлу колбу і нагрівають вміст колби на водяній 

бані із зворотним холодильником з перемішуванням безперервно при 70-80°С 

до утворення сиропу. Отриманий продукт охолоджують, розливають у форми і 

остаточно полімеризують в термостаті при поступовому підвищенні 

температури з 55 до 100°С впродовж 8-10 год. до отримання твердих зразків 

органічного скла молочно-білого кольору. Для вилучення органічного скла, 

форми розмочують у воді при 70°С впродовж 0,5-1 год.  

 

5.4. Одержання поліметилметакрилату у гранулах 



Обладнання та реактиви: метилметакрилат ‒ 10 г; пероксид бензоїлу ‒ 

0,1 г; вода дистильована ‒ 60 г; полівініловий спирт ‒ 0,34 г; пробірка 

діаметром 45 мл і висотою 190 мм, що має бічний відвід і забезпечена 

мішалкою з герметичним затвором і зворотним холодильником; хімічний 

стакан (ємністю 1 л; склянка ємністю 50 мл ‒ 2 шт.; лійка Бюхнера; чашка 

Петрі.  

Хід роботи. 

У пробірці приладу для гранульної полімеризації при нагріванні до 60°С 

розчиняють полівініловий спирт в дистильованій воді. Потім окремо в 

метилметакрилаті розчиняють пероксид бензоїлу і заливають отриманий 

розчин в пробірку з охолодженим до кімнатної температури водним розчином 

полівінілового спирту, включають мішалку, пускають воду в холодильник і 

пробірку нагрівають на водяній бані до 80°С. Швидкість мішалки регулюють 

так, щоб метилметакрилат розбивався на окремі кульки (гранули) найбільшої 

величини, при якій вони не з’єднуються в єдину масу. Встановлену постійну 

швидкість мішалки необхідно підтримувати впродовж всього процесу 

полімеризації, не допускаючи перерви в роботі щоб уникнути злипання гранул і 

утворення безформної грудки полімеру. Температуру в бані рекомендується 

підтримувати точно 80°С, не допускаючи перегріву. Полімеризація зазвичай 

закінчується через 3-4 год. Про закінчення реакції судять з опускання кульок 

поліметилметакрилату на дно пробірки внаслідок збільшення питомої маси 

полімеру. Готовий продукт витягують з реакційної посудини на лійку Бюхнера, 

промивають теплою водою, висушують і зважують. Вихід полімеру визначають 

у відсотках від взятого для полімеризації мономеру. У гранулах визначають 

кількість летких речовин ваговим методом.  

 

5.5. Одержання поліметилметакрилату в суспензії 

Обладнання та реактиви: метилметакрилат ‒ 10 г; динітрилу 

азоізомасляної кислоти ‒ 0,02 г; полівініловий спирт ‒ 0,34 г; прилад для 

гранульованої полімеризації (рис. 2); стакани хімічні ємністю 50 мл ‒ 2 шт.; 

лійка Бюхнера; чашка Петрі; водний термостат (склянка); термометр.  



Хід роботи. 

У пробірці приладу розчиняють наважку полівінілового спирту в 60 мл 

дистильованої води при нагріванні. Потім окремо в метилметакрилаті 

розчиняють динітрил азоізомасляної кислоти і доливають до охолодженого до 

кімнатної температури розчину полівінілового спирту. Включають мішалку, 

пускають воду в холодильник і нагрівають пробірку в склянці з водою до 80°С. 

Далі процес проводять так, як це описано в попередній роботі. Реакція 

закінчується зазвичай за 2-2,5 год. Контролем служить осідання гранул на дно 

посудини. Гранули відфільтровують на лійці Бюхнера. Визначають вміст 

летких речовин ваговим методом.  

 

5.6. Одержання пластифікованого поліметилметакрилату в суспензії 

Обладнання та реактиви: метилметакрилат ‒ 100 г; пероксид бензоїлу ‒ 

0,2 г; дибутилфталат ‒ 10 г; трьохгорла колба, забезпечена мішалкою з 

герметичним затвором, зворотним холодильником і термометром; водяна баня; 

скляні форми; термошафа або водяний термостат.  

Хід роботи. 

У трьохгорлу колбу завантажують метилметакрилат, у якому попередньо 

розчинені пероксид бензоїлу і дибутилфталат. Включають мішалку, пускають 

воду в холодильник і нагрівають вміст колби на водяній бані при 80-85°С до 

утворення густого сиропу . Отриманий форполімер охолоджують, розливають у 

скляні форми і остаточно полімеризують в термошафі або водяному термостаті 

при 55-65°С до утворення однорідних, твердих, прозорих зразків органічного 

скла. Після закінчення полімеризації форми розмочують у теплій воді (40°С) і 

виймають готові листи органічного скла.  

Виготовлення форм. Виготовляють 2-3 скляні форми розміром 13×18 см з 

величиною просвіту 1-3 мм. На добре очищену, промиту спиртом суху скляну 

пластинку укладають по кутах чотири шматочки полівінілхлоридного 

пластикату розміром 10×15 мм відповідної товщини, загорнуті в целофан або 

кальку. На цю пластину зверху кладуть другу чисту суху скляну пластинку 

такого ж розміру так, щоб краї обох пластин збіглися. Торцеві частини пластин 



обклеюють смужками кальки, які промазані крохмальним або казеїновим 

клеєм. Виготовлену скляну форму висушують в сушильній шафі при 

температурі не вище 50°С, щоб уникнути викривлення наклеєної кальки. Щоб 

надати склеєній формі більшу міцність і уникнути витоку мономеру, після 

висушування на кальку наклеюють шар щільного (кабельного) паперу і знову 

висушують форму при 50°С. Проробивши у формі невеликий отвір, заливають 

у неї приготовлений для полімеризації сиропоподібний полімер так, щоб він не 

доходив до верхнього краю форми на 1-1,5 см.  

Для отримання забарвленного органічного скла перед початком нагрівання 

в мономері розчиняють близько 0,07 г барвника (судановий червоний або 

судановий оранжевий). 

 

5.7. Одержання поліметилметакрилату в розчиннику 

Обладнання та реактиви: метилметакрилат ‒ 60 г; бензен (чистий) ‒ 50 г; 

пероксид бензоїлу ‒ 0,25 г; тригорла колба ємністю 250 мл; обладнана 

мішалкою з герметичним затвором, зворотним холодильником і термометром; 

водяна баня; рефрактометр.  

Хід роботи. 

У трьохгорлу колбу приладу поміщають метилметакрилат, у якому 

попередньо розчинений пероксид бензоїлу, а потім вводять бензен. Включають 

мішалку, пускають воду в холодильник і нагрівають колбу 7-8 год. на водяній 

бані за температури 75-80°С до отримання сиропу. Перебіг реакції 

контролюють за зміною в’язкості і показника заломлення розчину. На початку 

реакції їх визначають через кожні 30 хв. (5-7 разів), потім через кожну годину. 

До кінця реакції полімеризації показник заломлення не повинен змінюватися 

впродовж години. За отриманими даними складають таблицю і викреслюють 

криві зміни цих показників. 

5.8. Одержання кополімеру метилметакрилату зі стиреном 

полімеризацією з амоній персульфатом 



Нижче наведена схема полімеризації поліметилметакрилату зі стиреном 

полімеризацією з амоній персульфатом: 

 

Обладнання та реактиви: метилметакрилат ‒ 15 г; стирен ‒ 15 г; амоній 

персульфат ‒ 0,5 г; вода дистильована ‒ 100 мл; HCl конц. ‒ 15 мл; тригорла 

колба ємністю 0,5 л, забезпечена мішалкою з герметичним затвором, зворотним 

холодильником і термометром; водяна баня; лійка Бюхнера.  

Хід роботи. 

У тригорлу колбу вносять розчинений у воді амоній персульфат, 

метилметакрилат і стирен, включають мішалку, пускають воду в холодильник і 

суміш нагрівають на водяній бані за температури 80°С. Через деякий час вміст 

колби набуває молочно-білого кольору. Після 4-5 год. нагрівання в колбу 

додають 10-15 мл концентрованої хлоридної кислоти і продовжують нагрівання 

при перемішуванні до повної коагуляції кополімеру. Отриманий 

порошкоподібний продукт фільтрують на лійці Бюхнера, кілька разів 

промивають водою до нейтральної реакції промивних вод, висушують за 

температури 40-50°С і зважують. Вихід кополімера визначають по відношенню 

до суми взятих мономерів.  

 

5.9. Одержання кополімеру метилметакрилату з метилакрилатом в 

суспензії 

Нижче наведена схема полімеризації метилметакрилату з метилакрилатом: 



 

Обладнання та реактиви: метилметакрилат ‒ 75 г; метилакрилат ‒ 25 г; 

пероксид бензоїлу ‒ 0,75 г; дибутилфталат ‒ 5 г; крохмаль розчинний ‒ 2,0 г; 

дистильована вода ‒ 200 мл; колба ємністю 200 мл; тригорла колба ємністю 

0,5 л, забезпечена мішалкою з герметичним затвором, зворотним 

холодильником і термометром; воронка Бюхнера; сито № 30.  

Хід роботи. 

Спочатку пероксид бензоїлу розчиняють в суміші мономерів, потім 

додають дибутилфталат. У окремій посудині при нагріванні розчиняють в 

дистильованій 

воді крохмаль і після охолодження крохмальний розчин поміщають в колбу 

приладу. Включають мішалку і при енергійному перемішуванні в колбу вводять 

підготовлену суміш мономерів. Після 10 хв. перемішування визначають рН 

суміші. Якщо рН нижче 6,8-7, то додаванням невеликої кількості 20%-вого 

розчину лугу його доводять до 7. Потім пускають воду в холодильник і 

температуру суміші повільно (1,5-2 год.) доводять, нагріваючи колбу на 

водяній бані, до 74-76°С при тривалому енергійному перемішуванні. Після 

цього за температури 76°С полімеризацію продовжують ще близько 2-2,5 год. 

По закінченні процесу полімеризації кополімер переносять на лійку Бюхнера. 

Осад багаторазово промивають водою до повного видалення крохмалю, що 

визначають розчином йоду з припинення забарвлення промивних вод у синій 

колір. Промитий кополімер сушать за температури 55-60°С і просівають через 

сито № 30. Вихід продуктів складає 80-90%.   



 

5.10. Одержання кополімеру метилметакрилату з вінілацетатом 

суспензійним методом 

Умовна схема реакції: 

 

Обладнання та реактиви: метилметакрилат ‒ 10 г; вінілацетат ‒ 3 г; 

кварцове борошно ‒ 5 г; динітрил азоізомасляної кислоти ‒ 0,025 г; 

полівініловий спирт ‒ 0,34 г; прилад для гранульної полімеризації; стакан 

ємністю 1 л; термометр; лійка Бюхнера.  

Хід роботи. 

У 10 г метилметакрилату розчиняють ініціатор 0,025 г динітрилу 

азоізомасляної кислоти, розчин змішують з 3 г вінілацетату. У реакційній 

пробірці розчиняють при нагріванні наважку полівінілового спирту. 

Охолоджують розчин і в нього вливають суміш мономерів. Регулюють рівень 

лопастей мішалки і швидкість перемішування так, щоб маса мономерів 

розділилася на окремі кульки розміром 1-2 мм. Мішалка повинна обертатися з 

постійною швидкістю (регулюють реостатом), її не можна зупиняти на 

тривалий термін, так як дрібні полімерно-мономерні частинки при цьому 

злипаються в клубок. При занадто великій швидкості утворюється дуже тонка 

дисперсія. Реакція триває 2-3 год. Кінець реакції визначають з осадження 

гранул на дно реакційної пробірки внаслідок збільшення густини. Гранули 

відокремлюють від рідини фільтруванням на воронки Бюхнера, добре 



промивають водою (промивні води приєднують до фільтрату) і висушують на 

повітрі. 

 

5.11. Аналіз полімерів акрилової і метакрилової кислоти і пластичних 

мас на їх основі 

Забарвлення полум’я. Поліакрилати, внесені в полум’я пальника, 

забарвлюють його в жовтий колір. Поліметакрилат забарвлює полум’я в синій 

колір.  

Гідроліз поліакрилатів. 1 г полімеру розчиняють в колбі зі зворотним 

холодильником в ацетоні або тетрагідрофурані, нерозчинну частину 

відфільтровують. Додають 50 мл 1 н спиртового розчину КОН і кип’ятять із 

зворотним холодильником впродовж 30 хв. Поліакрилат калію випадає в осад у 

вигляді білої маси. Рідину декантують, осад промивають один або два рази 

ацетоном і висушують у випарній чашечці на водяній бані. Потім кип’ятять 

осад з водою впродовж короткого проміжку часу для його розчинення. Розчин 

фільтрують, охолоджують і нейтралізують. Якщо у вихідному полімері були 

присутні акрилати, розчин буде давати такі реакції:  

а) при додаванні до розчину розведеної мінеральної кислоти випадає осад 

акрилової кислоти, який при додаванні амоніаку знову розчиняється;  

б) при додаванні барій гідроксиду або барій хлориду розчин мутніє. При 

додаванні кислоти випадає осад барій поліакрилату, який при зберіганні 

перетворюється на масу, що нагадує каучук. 

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. Наведіть приклади природних і синтетичних полімерних сполук. 



2. Реакції полімеризації, її види.  

3. Під час полімеризації 5 г метилметакрилату було одержано 80% 

полімеру – знайти його масу. Складіть його схему одержання з пропілену. 

4. Дати загальну характеристику фізичних, хімічних і експлуатаційних 

властивостей поліметилметакрилату. 

5. Виробництво поліметилметакрилату емульсійним способом. Переваги 

та недоліки способу. Властивості полімеру та області його застосування. 

6. Виробництво поліметилметакрилату суспензійним способом. Переваги 

та недоліки способу. Властивості полімеру та області його застосування. 

7. Виробництво поліметилметакрилату радикальною полімериацією в 

блоці. Переваги та недоліки способу. Властивості полімеру та області його 

застосування. 

8.  
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