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Лабораторна робота №3 

1. Тема. Одержання полівінілацетату та пластичних мас на його основі 

2. Мета роботи: отримання полівінілацетату та пластичних мас на його 

основі.  

Знати: 

 загальні відомості про полімеризацію; 

 способи отримання полівінілацетату; 

 переваги та недоліки кожного з них; 

 властивості вихідної речовини та готового продукту; 

Вміти:  

 порівняти способи одержання полівінілацетату (блочну, суспензійну 

та емульсійну полімеризацію вінілацетату);  

 визначити загальний вихід полімеру; 

 написати схеми реакцій всіх елементарних стадій процесу; 

 зробити висновки до роботи. 

 

3. Теоретична частина 

Полівінілацетат зазвичай розглядають як вихідний продукт виробництва 

полівінілового спирту та його похідних: 

 

Однак він має досить значне самостійне застосування. 

Інертний прозорий нетоксичний полімер без смаку і запаху, густиною 

1180-1190 кг/м
3
. Його молекулярна маса знаходиться в межах від 10000 до 

1600000 залежно від способу і умов полімеризації. Має аморфну структуру. 

Теплостійкість за Віка складає 37-38°С, температура склування – 28°С. 

Полівінілацетат стійкий до дії світла при підвищеній температурі (до 

100°С) і до температурної дії. За температури 120°С розвивається незворотня 

пластична течія. При нагріванні до 170°С проходить деструкція 

полівінілацетату, яка супроводжується виділенням оцтової кислоти і 



утворенням подвійних зв'язків у головному ланцюгу. При цьому під дією 

температури і кисню повітря проходить зшивання макромолекул з утворенням 

нерозчинного полімеру. 

Полівінілацетат, як полярний полімер, набрякає у воді, руйнується під 

дією сильних кислот і лугів. В присутності водних розчинів, кислот і лугів при 

нагріванні він легко гідролізується в полівініловий спирт. Добре розчиняється в 

багатьох органічних розчинниках, добре суміщається з пластифікаторами, з 

ефірами целюлози, з хлорованим каучуком, а також з деякими поліефірами і 

фенолформальдегідними олігомерами. 

Таблиця 1 

Фізико-механічні властивості полівінілацетату: 

густина, г/см
3
 1,18-1,1 

межа міцності, МПа  

за розтягування 15-25 

за статичного згину 30-40 

модуль пружності за згину, МПа 1700-2000 

відносне видовження під час розриву, % 80-100 

питома ударна в’язкість 5-8 

Теплофізичні властивості полівінілацетату:  

теплостійкість, °С  

за Мартенсом 30-32 

за Віном 44-50 

коефіцієнт термічного лінійного розширення, град
-1 

8,6
.
10

-1 

температура, °С  

Склування 28 

Текучості > 120 

 
 

Властивості полівінілацетату залежать від способу отримання, який 

визначає значення молекулярної маси, полімолекулярності, а також технології 

подальшої переробки. В даний час полівінілацетат, отриманий в емульсії і 

суспензії, широко застосовується в найрізноманітніших галузях техніки та 



будівництва у вигляді компонентів лаків, фарб і клеїв, у виробництві замінників 

шкіри, штучної замші, в поліграфії та інших галузях промисловості. 
 

Вінілацетат легко полімеризується під впливом УФ-променів, тепла та 

ініціаторів. Як ініціатор застосовуються як органічні, так і неорганічні 

пероксиди, а також інші речовини, які здатні активувати радикальну 

полімеризацію. 
 

Вінілацетат полімеризується з великою швидкістю. Швидкість 

полімеризації залежить як від реакційної здатності мономеру, так і від 

активності утворення з нього вільного радикалу. Відомо, що активність вільних 

радикалів залежить від їх будови. У разі полімеризації вінілацетату, 

малоактивного мономеру, утворюється вільний радикал, в якому ефект 

сполучення неспареного електрона з іншими зв’язками близький до нуля. Тому 

такий радикал дуже активний. Швидкість реакції зростання залежить в 

основному від активності радикала. 
 

У процесі радикальної полімеризації вінілацетату утворюється полімер 

головним чином будови «голова до хвоста», однак має місце і приєднання 

«голова до голови». Характерною особливістю полімеризації вінілацетату є 

яскраво виражена схильність до передачі ланцюга. При проведенні 

полімеризації в тетрахлорметані утворюються лише низькомолекулярні чорні 

маслоподібні продукти. 
 

У процесі полімеризації вінілацетату відбувається також передача ланцюга 

на мономер, яка помітно знижується, якщо проводити полімеризацію в 

інертному розчиннику. Вінілацетат кополімеризується з іншими естерами, 

наприклад, естерами фумарової та малеїнової кислот, а також вінілхлоридом, з 

утворенням цінного пластику «вініл». 
 

Полівінілацетат розчинний у мономері; при нагріванні до високих 

температур (250-300°С) він піддається деструкції з виділенням оцтової кислоти 

та інших низькомолекулярних продуктів, без утворення мономеру. 

Полівінілацетат розчиняється у спирті, бензені, етилацетаті та інших 

розчинниках. 
 



Залежно від призначення полівінілацетату полімеризацію здійснюють 

різними методами: у блоці, в емульсії, в суспензії, в розчині.  

Полімеризація у блоці 

Блокова полімеризація проводиться в апаратах з мішалками якірного типу 

та зворотними холодильниками з великою поверхнею охолодження. Реакцію 

проводять за температури 80-90°С, причому виділяється тепло: 89 кДж/моль. 

По закінченні екзотермічної реакції масу нагрівають до 110-120°С і 

направляють на грануляцію. Блочний полівінілацетат випускають у вигляді 

гранул. 
 

Полімеризація в розчиннику 

При полімеризації в розчинниках використовують ініціатори ‒ пероксид 

бензоїлу, динітрил азоізомасляної кислоти. Вибір розчинника визначається 

призначенням полівінілацетату:  

 для склеювання та лакування шкіри полівінілацетат отримують в 

етилацетаті;  

 для склеювання паперу, тканини, скла ‒ у середовищі етилового спирту.  

 
Полівінілацетат у вигляді спиртового розчину випускають трьох марок, які 

відрізняються за в’язкістю мольних розчинів (у сантіпуазах): С-4 (3-6сП), С-8 

(6-10 сП); С- 12 (10-14 сП). Концентрація лаків ‒ 45-55% полімеру; вміст 

мономеру не більше 1,2%. 

Полімеризація в суспензії 

Суспензійна полімеризація вінілацетату проводиться у водному 

середовищі, де поверхнево-активною речовиною є полівініловий спирт з 

вмістом 10-15% ацетатних груп, а ініціатором ‒ пероксид бензоїлу або динітрил 

азоізомасляної кислоти. Суспензійний полівінілацетат випускають семи марок з 

різною в’язкістю мольного розчину: 15, 25, 50, 75, 100, К, Ц. Марка К близька 

до № 50, а марка Ц ‒ до № 15. Номер марки відповідає в’язкості мольного 

розчину в сантіпуаз. Високомолекулярний полівінілацетат марок 75 і 100 в 

спирті не розчиняється. 
 

Полімеризація в емульсії 



Емульсійною полімеризацією отримують полівінілацетатні суспензії. Їх 

випускають у кількості 22 марок, які відрізняються за в’язкістю, вмістом 

пластифікатора, розміру часток і за фізико-механічними властивостями. Плівки 

і покриття з емульсійного полівінілацетату мають гарну адгезію і 

світлостійкість. 

4.  Техніка безпеки 

Вінілацетат являє собою легкозаймисту рідину з температурою спалаху (у 

відкритому посуді) ‒ 5°С. Тому при роботі з ним слід дотримуватися 

необхідних заходів протипожежної безпеки. Всі роботи з вінілацетатом 

проводяться подалі від джерел відкритого вогню. 

Вінілацетат переганяють на попередньо нагрітій водяній бані, від якої 

відібрано пальник, або в спеціальному електричному колбонагрівачі. Ні в якому 

разі не допускається нагрівання колби з мономером відкритим полум’ям 

пальника. Внаслідок екзотермічності реакції полімеризації, що приводить до 

виділення великої кількості тепла і сильному саморозогріву, не допускається 

зберігання скільки-небудь значних кількостей вінілацетату без стабілізатора 

більше однієї доби. Особливо неприпустимо зберігання його без стабілізатора в 

щільно закритих посудинах, так як при початку полімеризації сильний розігрів 

маси може призвести до вибуху. 

 

5. Експериментальна частина 

5.1. Одержання полівінілацетату полімеризацією вінілацетату у блоці 

Обладнання та реактиви: вінілацетат ‒ 30 г; пероксид бензоїлу ‒ 0,03 г; 

круглодонна колба, забезпечена зворотним холодильником; водяна баня. 

Хід роботи. 

У круглодонну колбу, зі зворотним холодильником, завантажують 

вінілацетат і пероксид бензоїлу і перемішують рідину до повного розчинення 

ініціатора. Потім колбу поміщають у водяну баню, пускають воду в 

холодильник і нагрівають до 70-75°С. Цю температуру підтримують впродовж 

2 год. до утворення в колбі прозорої густої маси. 
 



Хід реакції полімеризації контролюють за зміною в’язкості і показника 

заломлення. Показник заломлення готового полімеру повинен бути рівний 

близько 1,4665. Показник заломлення слід визначати через кожні 15 хв після 

початку реакції полімеризації. 

 
5.2. Одержання полівінілацетату полімеризацією вінілацетату у емульсіі і 

 
виготовлення еластичних плівок і покриттів на його основі 

 
Вихідні матеріали: вінілацетат ‒ 50 г; полівініловий спирт ‒ 3,3 г; 

оцтова кислота ‒ 0,63 г; гідроген пероксид  ‒ 0,8 г; ферум(ІІ) сульфат ‒ 0,0058 

г; вода дистильована ‒ 50,5 мл; амоніачна вода (25%-ва); прилад (рис. 1); 

водяна баня; рН-метр. 

 
Газ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Прилад для проведення реакції в потоці інертного газу з 

перемішуванням і крапельною лійкою для введення реаґентів 

 
 

Хід роботи. 

Полівініловий спирт розчиняють у дистильованій воді в колбі приладу за 

температури 60°С при перемішуванні. Після повного розчинення спирту в 

колбу вводять спочатку оцтову кислоту (вміст її в розчині має становити 1,45-

1,55%), потім доливають 7,5%-вий водний розчин ферум(ІІ) сульфату. Суміш 

добре перемішують і при працюючій мішалці додають гідроген пероксид. Після 

цього включають холодильник, пропускають в колбу газоподібний азот і при 

швидко працюючій мішалці з краплинної лійки починають вводити вінілацетат. 



Температуру під час полімеризації підтримують 65-85°С. Реакція триває 4-5 

год. 
 

Після закінчення реакції вміст колби охолоджують до 30°С і отриманий 

продукт нейтралізують амоніачною водою до рН = 2,5-3,5. Нейтралізацію 

ведуть при ретельному перемішуванні. 
 

За зовнішнім виглядом отриманий продукт представляє собою в’язку 

сметаноподібну масу білого кольору. Визначають вміст вінілацетату і сухого 

залишку в емульсії. Отриманою емульсією склеюють папір, тканину, папір з 

тканиною і т.д. 
 

Для отримання еластичної плівки з високою морозостійкістю в 

полівінілацетатну емульсію вводять до 35% дибутилфталату. Для більш 

рівномірного розподілу дибутилфталату в масі емульсії його попередньо 

емульгують поверхнево-активними речовинами: ОП-10 або Сольвар 

(полівінілхлорид з 15%-ним вмістом ацетатних груп). Для цього 0,3 г 

емульгатора ОП-10 розчиняють у 8 мл води і до розчину додають невеликими 

порціями при дуже інтенсивному перемішуванні 10 г дибутилфталату. 
 

Емульгований дибутилфталат вводять при енергійному перемішуванні в 

полівінілацетатну емульсію, після чого вона готова до вживання. Вміст 

пластифікатора в емульсії з вмістом сухого залишку 52,7% становить 9,3 г 

(15%). Отриману емульсію використовують для виготовлення штучної замші, 

шпалер. У першому випадку емульсією покривають тканину, підсушують і 

прокочують підігрітим до 60°С валиком, що має «ворсисту» поверхню 

(малюнок замші). У другому випадку емульсією покривають шпалери, 

підсушують, покривають ще раз і підсушують остаточно. Отриманий матеріал 

прокочують між підігрітими валками вальців. 

5.3. Одержання суспензійного полівінілацетату 
 
Обладнання і реактиви: вінілацетат ‒ 10 г; дистильована вода ‒ 60 г; 

динітрил азоізомасляної кислоти ‒ 0,1 г; сольвар ‒ 0,2 г або полівініловий спирт 

‒ 0,34 г; прилад для суспензійної полімеризації; стакани хімічні на 50 мл і 1 л. 
 

Хід роботи. 



У широкій пробірці діаметром 45 мм і висотою 190 мм, яка має бічний 

відвід і з обладнаною мішалкою з герметичним затвором і зворотним 

холодильником, при нагріванні до 50-60°С розчиняють сольвар або 

полівініловий спирт в дистильованій воді. Потім готують розчин ініціатора в 

мономері і заливають у реакційний посуд з охолодженим до кімнатної 

температури водним розчином сольвару (або полівінілового спирту). 
 

Вмикають мішалку, пускають воду в холодильник і нагрівають реакційну 

суміш на водяній бані до 65°С на початку процесу і до 95°С в кінці. Швидкість 

обертання мішалки регулюють так, щоб утворилися крапельки мономеру. 

Встановлену швидкість підтримують впродовж 3-4 год., поки кульки (бісер) не 

почнуть прагнути осісти на дні пробірки в результаті збільшення густини. Під 

час реакції підтримують рН = 3-4, додаючи оцтову кислоту або натрій карбонат 

залежно від рН розчину. 
 

Визначають вихід отриманого полімеру по відношенню до кількості 

взятого мономеру, а також кількість мономеру, що не прореагував. 

 

5.5. Аналіз полівінілацеталей 
 

Якісне визначення полівінілацетату. Полівінілацетат ‒ прозорий 

безбарвний полімер, його густина 1,191 г/см
3
; nD

20
 = 1,4665.  

З монохлороцтовою кислотою полівінілацетат дає червоно-фіолетове 

забарвлення;  

з дихлороцтовою кислотою ‒ синьо-фіолетове; 

при змішуванні розчину полівінілацетату в тетрагідрофурані з мольним 

розчином феніллітію в тому ж розчиннику з’являється коричневий осад; 

при обробці спиртового розчину полівінілацетату спиртовим розчином 

лугу з’являється білий осад полівінілового спирту. 
 

Кількісне визначення суспензійного полівінілацетату, лаку і 

полівінілацетатної емульсії. У суспензійному полівінілацетаті визначають 

залишковий мономер, леткі речовини, в’язкість, термостабільність, 

молекулярну масу; в полівінілацетатній емульсії визначають залишковий 

вінілацетат, дибутилфталат, сухий залишок, величину частинок. 
 



Кількість вінілацетату в полімері, у блоці, розчині, емульсії або суспензії 

можна визначити звичайним титруванням. У колбу ємністю 250 мл, що містить 

20 мл розчину оцтової кислоти, вносять 0,6-0,8 г полімеру, зваженого з 

точністю до 0,0002 г (5-10 г лаку або емульсії, зважених з точністю до 0,01 г). 

Колбу поміщають в охолоджувальну суміш (вода з льодом), доливають 100 мл 

дистильованої води і після охолодження до 5-7°С титрують 0,1 н розчином 

брому в крижаній оцтовій кислоті. 
 

Вміст вінілацетату х (у %) розраховують за формулою: 
 

, 
 

де а і b ‒ кількості 0,1 н розчину брому, витрачені на титрування відповідно 

аналізованої та контрольної проб, мл;  

     К ‒ поправка до 0,1 н. розчину брому;  

     0,0043 ‒ кількість вінілацетату, що відповідає 1 мл точно 0,1 н розчину 

брому, г;  

     g ‒ наважка полімеру, г.  

Визначення летких речовин в бісерному полівінілацетаті виробляють 

сушінням під інфрачервоною лампою. Наважку 1 г висушують під лампою 

впродовж 2 хв., зважують; висушують ще 2 рази по 1 хв. до постійної маси. 

Втрату у масі відносять у % до початкової маси речовини. Висушування можна 

робити в шафі за температури 150°С впродовж 2 год. 
 

Молекулярну масу визначають за характеристичною в’язкістю за 

температури 20°С розчину суспензійного полівінілацетату у висушеному та 

перегнаному ацетоні (ч. д. а.). 
 

Величина часток (гранул) емульсії (у мкм) визначається при 25-кратному 

розведенні випробуваної проби дистильованою водою за допомогою оптичного 

мікроскопа типу МБП-6 або МІМ-7 при 400-кратному оптичному збільшенні, з 

подальшим дворазовим фотографічним збільшенням. 
 

Визначення в’язкості полімеру. Для визначення в’язкості розчин заливають 

у віскозиметр Оствальда, який занурюють у посудину з водою, де підтримують 

температуру 20+1 °С. Після 20-хвилинної витримки віскозиметра в посудині за 

допомогою секундоміра визначають час витікання розчину. Для розрахунку 



беруть середнє з трьох послідовних визначень. Попередньо встановлюють 

константу віскозиметра по 60%-вому розчину цукру (60 г цукру в 40 г води). 

Густина розчину цукру 1,286 г/см
3
. 

Константу віскозиметра К визначають за формулою: 
 

, 
 

де 56,5 ‒ абсолютна в’язкість 60%-вого        розчину цукру;  

     τ-час витікання розчину цукру, с. 
 

В’язкість полімеру η (у сантіпуаз) розраховують за формулою: 
 

, 
 

де К ‒ константа віскозиметра;  

     t1 ‒ час витікання випробуваного розчину, с;  

     ρ ‒ щільність випробуваного розчину. 

 
Оформлення роботи 

 
При оформленні роботи в лабораторному зошиті треба вказати тему та 

мету роботи, описати методику синтезу та аналізу полівінілацетату, навести 

схему реакції його одержання, результати аналізів отриманого 

полівінілацетату. 

 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Як класифікують полімерні сполуки? Які належать до 

карболанцюгових, гетероланцюгових і елементорганічних полімерів? 

2. Термопластичні та термореактивні полімери, їх властивості. 

Наведіть приклади. 

3. Наведіть технічні методи полімеризації вінілацетату. 

4. Назвіть особливості хімізму полімеризації вінілацетату. 

5. У якому вигляді отримують полівінілацетат в залежності від методу 

його одержання? 

6. Назвіть найпоширеніші напрями застосування полівінілацетату. 

7. Дайте коротку характеристику методів аналізу полівінілацетату. 

8. Приведіть схему кополімеризації акрилонітрилу CH3CH2CN та 

вінілацетату. 



9. Запропонуйте схему одержання полівінілацетату з метану. 

10. Дайте коротку характеристику властивостей полівінілацетату. 
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