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Лабораторна робота №8 

1. Тема. Набрякання полімерів 

2. Мета: ознайомитися з особливостями процесу набрякання. Дослідити 

процес набрякання полімерів, визначити ступінь набрякання полімерів. 

Знати: 

 загальні відомості про набрякання полімерів; 

 хімічні формули полімерів, що використовувалися під час 

дослідження, методи їх одержання; 

 фактори, що обумовлюють набрякання полімерів. 

Вміти:  

 визначати зміну маси досліджуваних зразків; 

 розрахувати ступінь набрякання полімерів;  

 побудувати на міліметрівці графік залежності ступеня набрякання 

від часу a = f(x); 

 зробити висновки до роботи. 

3. Теоретичні відомості 

Набрякання полімерів ‒ це зміна їхньої маси і об’єму при взаємодії з 

низькомолекулярними рідкими або газоподібними сполуками, що 

супроводжуються зміною структури високомолекулярних сполук з утворенням 

термодинамічно стійких систем. Набрякання полімерів можна розглядати як 

однобічне змішування, тобто проникнення молекул низькомолекулярного 

компоненту в полімер. Макромолекули полімеру не можуть проникнути у 

низькомолекулярний компонент через їх великі розміри і незначну рухливість. 

Набрякання є характерною особливістю полімерів і передує їхньому 

розчиненню (якщо вони взагалі розчинні). Низькомолекулярні сполуки, в тому 

числі й деструктовані полімери, розчиняються, минаючи стадію набрякання. 

Набрякання полімерів буває обмеженим і необмеженим.  



Необмежене набрякання, характерне для лінійних і розгалужених 

полімерів, при надлишку низькомолекулярної розчиненої речовини призводить 

до утворення істинного розчину полімеру.  

Обмежене набрякання, характерне для лінійних і розгалужених полімерів, 

що взаємодіють з поганим розчинником, а також для полімерів, що мають 

просторову структуру. Істинний розчин при цьому не утворюється. Процес 

обмежується лише стадією поглинання низькомолекулярної рідини полімером. 

Просторові полімери набрякають тільки за зміни умов (температури, 

концентрації компонентів). При обмеженому набряканні ланцюги 

макромолекул полімеру лише розсуваються, але повністю не відокремлюються 

один від одного. Причиною цього є те, що енергія взаємодії макромолекул 

полімеру з молекулами низькомолекулярної рідини менша, ніж енергія 

взаємодії макромолекул полімеру між собою. 

Обмежене набрякання оцінюють за ступенем набрякання, тобто 

відношенням об'єму або маси набряклого зразка до об’єму або маси вихідного 

зразка. Ступінь набрякання а, виражений у відсотках при ваговому методі 

визначення, обчислюється за формулою (1): 

a = ((m - m0 ) / m0 ) * 100%                                           (1) 

де m0 ‒ маса вихідного полімеру, г;  

     m ‒ маса набряклого полімеру, г. 

При визначенні об’ємів полімеру до і після набрякання, ступінь 

набрякання полімеру обчислюють за формулою (2): 

a=((V-V0 )/ V0 ) * 100%                                               (2) 

де Vo ‒ об’єм вихідного полімеру, мл; 

     V ‒ об’єм набряклого полімеру, мл. 

Набрякання полімерів обумовлюється такими факторами: 

 природою полімеру, низькомолекулярної рідини та її парів; 

 рухливістю і гнучкістю ланцюгів макромолекул полімеру; 

 величиною молекулярної маси або ступенем полімеризації 

полімеру; 

 надмолекулярною структурою полімеру, 



 наявністю поперечних хімічних зв’язків між макромолекулами; 

 температурою системи і концентрацією компонентів. 

Великий вплив на процес набрякання має полярність полімеру і 

низькомолекулярної рідини. Якщо молекули зазначених компонентів близькі за 

полярністю, набрякання відбувається тому, що енергія взаємодії між 

однорідними і різнорідними молекулами приблизно однакова. Якщо ланцюг 

макромолекул полімеру і молекули низькомолекулярної рідини розрізняються 

за полярністю, набрякання не спостерігається . Такі полярні полімери, як 

целюлоза, полівініловий спирт, желатина не набрякають у неполярних рідинах - 

вуглеводнях і добре набрякають у воді. Полімери, що містять у макромолекулах 

групи атомів середньої полярності, краще набрякають і розчиняються в рідині 

середньої полярності. Так, поліметилметакрилат не набухає і не розчиняється у 

воді, в насичених вуглеводнях, але необмежено набухає і розчиняється у 

дихлоретані. 

Добираючи розчинники, слід керуватися таким правилом: полімери 

розчиняються краще в розчинниках, які ближче до них за хімічною природою, 

речовини, що мають полярні і неполярні групи (наприклад, білки, жирні 

кислоти) добре розчиняються в сумішах полярних і неполярних розчинників, і 

не розчиняються у власних мономерах: галогеновмісні полімери ‒ в 

галогеновмісних розчинниках, натуральний каучук ‒ у бензинах тощо. 

 

4. Техніка безпеки 

1. Працюючи з органічними розчинниками, треба враховувати, що багато з 

них небезпечні як сполуки, які мають значну токсичність і що більшість з 

них легкозаймиста. 

2. Під час роботи з розчинниками завжди треба бути дуже обережним, не 

можна допускати навіть незначної недбалості, бо це може призвести до 

нещасного випадку. 

3. Забороняється виливати органічні розчинники в каналізацію. Потрібно 

збирати їх після проведеної роботи в призначену для цього тару, що 



герметично закривається, і знищувати в місцях, погоджених із 

санітарною та пожежною інспекціями. 

5. Експериментальна частина 

Обладнання та реактиви: торсійні терези, піпетки на 5 мл, пінцет, 

фільтрувальний папір, бюкси, зразки шкіри, каучуку, резини, набір волокон, 

толуен, ПХЕ, уайт-спірит, вода дистильована. 

Хід роботи. 

У три бюкси налити по 5 мл розчинника (за таблицею 1 та вказівкою 

викладача). На торсійних терезах зважити по 20 мг три наважки полімеру (за 

таблицею 1 та вказівкою викладача) та занурити їх у розчинник. 

Таблиця 1  

Варіанти завдання до роботи 

Шифр групи Зразки полімерів Види розчинників 

ШВ, ХТ нітрон, лавсан, віскоза, бавовна, 

вовна, поліамід, діацетат 

уайт-спірит, толуен, вода, 

ізоаміловий спирт, 

ізобутиловий спирт 

ВВ гума, каучук, поліуретан, шкіра, 

полістирол 

уайт-спірит, толуен, вода 

Через кожні 5 хв. протягом 30 хв. вийняти досліджувані зразки полімерів з 

розчинника, віджати фільтрувальним папером і зважити. Вимірювання 

повторити 5-6 разів. Результати вимірювання занотувати до таблиці 2. 

Таблиця 2  

Результати проведених досліджень 

Час t, хв Полімер №1 Полімер №2 Полімер №3 

 m1, мг а1, % m2, мг а2, % m3, мг а3, % 

0       

5       

10       

30       

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Що таке набрякання полімерів. 



2. Види набрякання полімерів. 

3. Методи визначення ступеня набрякання полімерів. 

4. Які фактори обумовлюють набрякання полімерів. 

5. Синтетичні волокна, їх одержання і властивості (для груп XT, ШВ). 

6. Синтетичні каучуки, їх одержання і властивості (для груп ВВ). 

7. Вулканізація каучуків (для груп XT, ВВ). 
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