
 

Лекція 3 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВМС І МАТЕРІАЛІВ НА ЇХ 

ОСНОВІ 

Зміст 

Методи рентгенівського аналізу.  

Дифракція рентгенівських променів у кристалах.  

Рентгенографія рідин та твердих аморфних речовин.  

Електронографія. 

Рентгеноструктурний аналіз полімерів.  

Вивчення структури кристалічних ділянок.  

Дифракція під малими кутами. 

Електронно-мікроскопічні методи.  

Визначення густини полімерів. 

Інфрачервона спектроскопія. 

Термогравіметричний аналіз. 

Диференціальна скануюча калориметрія. 

Термомеханічний аналіз. 

Ядерний магнітний резонанс. 

Хроматографія. 

Мас-спектроскопія. 

Ідентифікація. 

Рентгенівський аналіз. Рентгеноструктурний аналіз використовується, 

насамперед, для якісної й кількісної ідентифікації добавок, які присутні в більшості 

полімерних композицій, визначення присутності забруднень, а також оцінки 

залишкових кількостей різних елементів у полімерах і мономерах. Для здійснення 

рентгенівського аналізу використовують інструменти двох типів − спектроскопію 

випромінювання за довжиною хвиль і за їхньою енергією. 

Інфрачервона спектроскопія. Аналіз, заснований на використанні Фур'є-

перетворення інфрачервоного спектра, на сьогодні є одним з найбільше 

широко застосовуваних як практиками, так і вченими, методів ідентифікації 

полімерів. Випробування полягають у тому, що потік інфрачервоного 

випромінювання направляється на зразок, де він частково поглинається, а частково 

проходить через матеріал. інфрачервоний спектр, що виходить, є таким же 

індивідуальним відбиттям полімеру як відбитки пальців. Результати аналізу 

відображаються в графічній формі на дисплеї. Оскільки ніякі дві індивідуальні 

структури не дають зовсім ідентичні спектри, отриманий спектр рівняється з відомими 

еталонами для матеріалів, що раніше досліджувалися, що дозволяє однозначно 

ідентифікувати аналізований полімер. Швидка інфрачервона спектроскопія в 

близькій області спектра стала особливо популярною в останній час. 

Зразок зазнає опромінення в близькій інфрачервоній області, що лежить 

у діапазоні довжин хвиль від 800 до 200 нм. Макромолекули поглинають радіацію 

різним чином, що в підсумку дає унікальний спектр, що дозволяє ідентифікувати 



досліджуваний полімер. Технологія виміру спектру в близькій 

інфрачервоній області являє собою недорогий високошвидкісний метод, який став 

альтернативою методу Фур'є-інфрачервоної спектроскопії. 

Термогравіметричний аналіз. Метод термогравіметричного аналізу полягає у вимірі 

втрат ваги зразком у міру його безперервного нагрівання. Використовувана для 

реалізації цього методу техніка досить проста. Типова апаратура складається з 

аналітичних ваг, програмувальної печі, що нагрівається від електрики, і 

записуюче обладнання. Цей метод дуже корисний для дослідження полімерів з 

різними добавками й наповнювачами, зміст яких визначається по вазі. Так, 

наприклад, зміст скловолокон і мінеральних наповнювачів у полімері може бути 

визначене шляхом повного спалювання полімеру в інертній атмосфері. 

Незгорілий залишок містить тільки скло й інертні наповнювачі. 

Метод термогравіметричного аналізу також використовується для ідентифікації 

інгредієнтів у сумішах, які різняться по відносній стабільності індивідуальних 

компонентів. 

Диференціальна скануюча калориметрія. Згідно з методом диференціальної 

скануючої калориметрії вимірюється кількість енергії, поглиненої зразком або, 

що виділилася зі зразка при неперервному підвищенні або зниженні температури або 

при витримці матеріалу при постійній температурі. Цей метод є одним з найбільш 

ефективних способів дослідження плавлення, включаючи 

визначення області склування (температура склування — температура, нижче якої 

аморфні речовини втрачають пластичність і стають крихкими), значення температур 

плавлення й кристалізації, а також температури термічної диструкції. Цей метод також 

подає корисну інформацію, що дозволяє визначити ступінь кристалічності полімеру й 

кінетику кристалізації. Застосування методу диференціальної скануючої калориметрії 

також дозволяє судити про наявність або відсутність антиоксиданту в полімері, 

оскільки це впливає на окисну стабільність матеріалу. Метод також 

може використовуватися для визначення відносного вмісту компонент у сумішах, 

блок- і статистичних співполімерах, який позначається на характеристиках полімеру 

в області плавлення. Використання техніки диференціального термічного аналізу 

також подає кількісну інформацію про зміст у композиції всіляких добавок, що 

сприяють відділенню виробу від форми, антистатиків, поглиначів ультрафіолетового 

випромінювання, модифікаторів ударної міцності матеріалу. Розгляд типових 

термограмм дозволяє судити про поведінку матеріалу 

у всьому температурному діапазоні від температури склування до області диструкції, 

а також про зміни, що відбуваються між цими двома крайніми точками. 

Термомеханічний аналіз. Термомеханічний аналіз призначений для визначення 

температурної залежності розширення або стиску матеріалу, а також 

для вимірів температурних залежностей модуля пружності й в'язкості полімерів. Цей 

метод дозволяє знайти точку розм'якшення й охарактеризувати в’язкоеластичні 



властивості матеріалу у всьому температурному діапазоні. Реалізація методу 

термомеханічного аналізу дуже проста: він здійснюється шляхом надання постійного 

навантаження й виміру змін розмірів зразка у вертикальному напрямку, причому 

експеримент може проводитися як у відсутності зовнішнього навантаження, так і 

при додаванні сил. Метод термомеханічного аналізу дуже корисний для 

характеристики полімерів: він дозволяє досить точно визначити такі фізичні 

властивості матеріалу, як точку плавлення, температуру склування, щільність 

поперечних швів, ступінь кристалічності й коефіцієнт термічного розширення. 

Ядерний магнітний резонанс. Метод ядерно-магнітної спектроскопії є 

потужним аналітичним способом ідентифікації органічних молекул і визначення їх 

структури. Ядра деяких атомів у молекулі можуть перебувати в 

різних положеннях відносно орієнтації їх спіна. Якщо на таке ядро накласти магнітне 

поле, то відмінність у спінах приводить до розщеплення енергетичних рівнів. Далі на 

молекулу додатково впливають слабким осцилюючим магнітним полем. При 

деяких конкретних і визначених певних частотах наступає резонанс коливань і цей 

ефект реєструється й підсилюється. 

Метод ядерного магнітного резонансу дає повну характеристику структури хімічної 

сполуки, а також надійну ідентифікацію інгредієнтів у сумішах. Цей метод 

дозволяє визначити структуру функціональних груп, яка не може бути встановлена 

іншими аналітичними методами. 

Визначення низькомолекулярних з'єднань, таких як пластифікатори, 

стабілізатори, лубриканти, дуже легко й безпосередньо здійснюються завдяки ЯМР-

спетрам. 

Хроматографія. Хроматографія являє собою аналітичний метод, заснований на 

поділі компонентів суміші, які проходять із різними швидкостями через стовпчик, 

заповнений одним і тим же розділяючим середовищем. Фіксований матеріал, 

через який проходить суміш, називається стаціонарною фазою й звичайно являє собою 

тверде тіло або гель. Середовище, що рухається (зазвичай це рідина, а іноді й газ) 

називається рухливою фазою. Суміш розчиняється в розчиннику, який 

називається елюентом, і продавлюється через стовпчик або 

набір стовпчиків. Поділ компонентів відбувається через відмінності сил міжатомних в

заємодій між молекулами стаціонарної фази, різних поділюваних 

компонентів рухливої фази й елюента. У результаті окремі компоненти суміші 

ідентифікуються, а в окремих випадках можуть визначатися кількісно. Як рідинна, так 

і газова хроматографія використовуються для ідентифікації речовин. Однак у 

промисловості полімерних матеріалів найбільше поширення одержала гель-

проникаюча хроматографія. 

Мас-спектроскопія. Мас-спектроскопія є дуже корисним інструментом для 

одержання детальної інформації про будову полімеру, причому в цьому методі 

використовуються дуже маленькі кількості речовини. Молекулярна вага полімеру й 



атомна структура сполук можуть бути визначені з використанням спектрального 

аналізу. У комбінації з газовою хроматографією мас-спектроскопія, яка буде 

називатися в цьому випадку хромато-мас-спектроскопією, надає навіть більші 

можливості ідентифікації, чи мас-спектроскопія. Процедура аналізу полягає в тому, що 

досліджувана речовина нагрівається й поміщається у вакуумну камеру. На 

пари впливає електронний пучок, який іонізує або молекулу в цілому, або її 

фрагменти. Іони, що утворювалися, прискорюються в електричнім полі, а 

при проходженні через магнітне поле лінії їх руху викривляються, так 

що напрямок руху залежить від швидкості й відношення маси до заряду. Це 

в підсумку приводить до поділу по масі (електромагнітний поділ). Завдяки тому що 

кінетична енергія більших іонів більша, вони рухаються по більш довгій дузі в 

порівнянні з легкими іонами, і це служить основою для ідентифікації речовини. По 

виходу з магнітного поля іони збираються в пастки. 

Мікроскопія. Оптична мікроскопія надає можливості одержання інформації про 

поверхневу морфологію зразків, включаючи ідентифікацію забруднень і аналізу 

структури сумішей і сплавів. Ця техніка винятково корисна для дослідження структури 

тонких плівок. Методи оптичної мікроскопії містять у собі два класи досліджень 

— скануюча електронна мікроскопія й просвітчаста електронна мікроскопія. 

В останньому випадку досягається більша роздільна здатність. Зображення 

може виходити зі збільшенням у 100 000 у порівнянні з оригіналом. 

Використання скануючої електронної мікроскопії засноване на тому, що добре 

сфальцьований промінь переміщається по поверхні, а зображення з високою 

роздільною здатністю створюється внаслідок розсіювання вторинних електронів від 

досліджуваної поверхні зразку. При просвітчастій електронній мікроскопії 

зображення виходить при проходженні електронів через спеціально приготовлений 

зразок. Зараз можуть також використовуватися найбільш сучасні варіанти мікроскопії, 

зокрема атомно-силова мікроскопія 

Ідентифікація полімерів 

Макромолекули високомолекулярних сполук складаються з багаторазово 

повторюваних ланок. Склад ланок залежить від вихідних молекул (мономерів), з яких 

утворені макромолекули, та від методу отримання макромолекул. 

Хімічна класифікація визначається складом ланок та особливістю складу 

основного ланцюга макромолекули. 

І клас. Карболанцюгові високомолекулярні сполуки: 

1) насичені  [ CH2 – CH2 ] n; 

2) ненасичені  [ CH2 – CH = CH – CH2 ] n (полібутадієн); 

3) ароматичні (поліфенілени). 

ІІ клас. Гетероциклічні високомолекулярні сполуки: 

1) оксигеновмісні [ CH2 – O ] n (поліефіри); 

2) нітрогеновмісні  [ (CH2)n – CO – NH ] n(поліаміди); 

3) сульфуровмісні  [ (CH2)n – S – S ] n 



ІІІ клас. Елементорганічні високомолекулярні сполуки: 

1) полісилани 

2) полісилоксани   

ІV клас. Неорганічні високомолекулярні сполуки. До них відносяться 

поліфосфати, полікарбонати поліхелати та ін. 

V клас. Високомолекулярні сполуки з системою ненасичених зв’язків: 

поліїни  [ C ≡ C – R – C ≡ C ] n 

полінітрили  [ CR = N ] n 

Ідентифікація – це встановлення ідентичності (тотожності) речовини, що 

досліджується з відомою високомолекулярною сполукою. 

Характеристика та ідентифікація високомолекулярних сполук в основному 

здійснюється за допомогою хімічних реакцій, які можна поділити на дві групи. У 

першому випадку макромолекули піддаються руйнуванню і за отриманими 

продуктами деструкції, які вивчаються методами, відомими для низькомолекулярних 

сполук, роблять висновки про будову молекул. У другому випадку контрольні реакції 

здійснюють за умови збереження структури макромолекул, при цьому утворюються 

похідні досліджуваних полімерів, які потім вивчаються певними методами. 

У якісному аналізі полімерів використовується наявність у них певних атомів або 

груп атомів схильних до специфічних реакцій. Звичайно визначення властивостей для 

встановлення природи досліджуваної полімерної речовини проводять у певній 

послідовності: вивчають розчинність , поведінку полімеру у полум’ї і т.п. 

Приклади ідентифікації: 

1. Прозора пластмаса при внесенні в полум’я плавиться, полум’я коптить, 

відчувається солодкуватий запах, що нагадує запах гіацинтів. Під час пролізу 

виділяються пари мономеру. Реакція Шторха-Моравського негативна. Добре 

розчиняється при кімнатній температурі в бензені та хлороформі, не розчиняються в 

спирті та бензені.  

Висновок: зразок – полістирен. 

2. Шматочок смоли при внесенні в полум’я не загорається, відчувається запах 

фенолу та формальдегіду. Реакція продуктів піролізу лужна; реакція на Нітроген 

позитивна. Розчиняється в ацетоні та спиртах; під час реакції Шторха-Моравського 

проявляється червоно-фіолетове забарвлення.  

Висновок: зразок – феноло-формальдегідна смола. 

Для більш повної характеристики проводять якісний елементний аналіз, а також 

реакції, що дозволяють встановити будову досліджуваної речовини: визначають 

молекулярну масу, фракційний склад і т.п. 

1. Визначення розчинності. 1 г досліджуваного полімеру (добре подрібненого) 

вміщують у пробірку з притертим корком, приливають 10 мл розчинника (перелік 

розчинників див. у табл. 7.1) і залишають стояти 2 години при кімнатній температурі, 

час від часу струшуючи вміст пробірки. Через 2 години відмічають характер 

розчинності полімеру (розчиняється, нерозчинний та ін.). 

2. Реакція Шторха-Моравського. Невеликий шматочок полімеру вміщують у 

суху пробірку, додають 2 мл оцтового ангідриду, нагрівають, потім охолоджують і 

приливають 3 краплини концентрованої сірчаної кислоти. Відмічають забарвлення 



розчину, що виникло, і спостерігають за послідовністю зміни забарвлення на протязі 

30 хвилин (див. табл. 1). 

3. Горіння полімеру. Невеличкий шматочок полімеру закріплюють на 

платиновому дроті і вносять у полум’я газового пальника на 5-10 хвилин. Відмічають 

забарвлення полум’я, ступінь горючості зразка, топиться чи ні, а також запах 

продуктів горіння (див. табл. 1). 

4. Піроліз полімеру. У суху тугоплавку пробірку з відводною трубкою вміщують 

1-2 г полімеру і нагрівають полум’ям газового пальника (синім конусом). Газуваті 

продукти піролізу пропускають в пробірку, що містить 5-10 мл дистильованої води. 

Після закінчення піролізу стінки тугоплавкої пробірки обмивають кількома мл 

дистильованої води і приєднують цей розчин до дистиляту. 

При проведенні піролізу визначають запах, характер забарвлення пари, появу 

дистиляту, реакцію розчину за лакмусом (див. табл. 1). 

Одержаний розчин, що містить продукти піролізу, поділяють на кілька частин: 

а) якщо реакція розчину кисла, то до однієї частини розчину додають 1 краплину 

5 %-го розчину нітрату срібла. Утворення білого осаду буде свідчити про присутність 

хлору (можна говорити про наявність полівінілхлориду або його співполімерів); 

б) якщо реакція розчину лужна,  то його підкислюють 5 %-ою сірчаною кислотою 

(за лакмусом) і додають кілька крапель розчину фуксиносульфатної кислоти. Поява 

синьо-фіолетового забарвлення свідчить про наявність формальдегіду; 

в) до частини розчину додають фелінгову рідину. У випадку присутності альдегіду 

випадає червоний Cu2O. Реакцію на альдегіди дають продукти конденсації альдегідів з 

фенолами, амінами, амідами, продукти поліконденсації альдегідів, полівінілацеталі та 

ін.; 

г) до частини розчину додають кілька мл 1%-го розчину FeCl3. У присутності 

фенолу розчин забарвлюється у фіолетовий колір; 

д) якщо до частини розчину додати подвійну кількість за об’ємом етилового 

спирту і 2-3 краплини концентрованої сірчаної кислоти, то в присутності оцтової 

кислоти з’являється характерний запах оцтовоетилового естеру. Реакцію на оцтову 

кислоту дають полімери і співполімери вінілацетату і ацетилцелюлози.  

5. Відкриття естерів карбонових кислот. У пробірку вміщують шматочок 

полімеру і додають 1 мл спиртового розчину NaOH. Додають 1 краплину спиртового 

розчину солянокислого гідроксиламіну, струшують і залишають стояти протягом 5 

хвилин, потім вміст пробірки кип’ятять півхвилини і додають 1 краплину розчину 

1 %-го водного розчину FeCl3. Fe(OH)3, що випадає в осад, розчиняють в 10 %-й 

соляній кислоті. Інтенсивне забарвлення вказує на присутність ефірів карбонових 

кислот. Забарвлення може бути дуже інтенсивним, тому для виявлення фіолетового 

кольору необхідне розведення водою. Таким методом можна ідентифікувати 

поліефірні смоли, полівінілацеталі, полівінілацетат. 

6. Відкриття полівінілового спирту. Якщо до водного розчину полімеру додати 

кілька краплин розчину йоду в водному розчині йодиду калію і трохи підкислити 

соляною кислотою, то з’явиться синє забарвлення, що поступово темнішає при 

стоянні. Реакцію ведуть при кімнатній температурі, при нагріванні забарвлення 

зникає. У присутності соляної кислоти забарвлення зелене.  



7. Визначення фталевого ангідриду і фталятів. Полімер у кількості до 1 г 

нагрівають в тугоплавкій пробірці на голому полум’ї з 2 г хімічно чистого фенолу і 

1 мл сірчаної кислоти ( = 1,84) до утворення коричневого стопу. Після охолодження 

вміст пробірки розбавляють дистильованою водою і нейтралізують розчином NaOH 

до слаболужної реакції. Внаслідок утворення фенолфталеїну спостерігається рожеве 

забарвлення. 

8. Відкриття поліамідів. На шматочок полімеру діють лужним розчином фуксину. 

Поява червоного забарвлення при нагріванні свідчить про наявність поліаміду.  

9. Відкриття поліуретанів. Приблизно 0,5 г полімерного зразка позчиняють в 5-

10 мл льодяної оцтової кислоти при кімнатній температурі і додають 0,1 г п-

диметиламінобензальдегіду. Якщо в зразку є ізоціанатна група –N=C=O,  то через 20-

30 хвилин з’являється інтенсивне жовте забарвлення. 

10. Відкриття епоксидної смоли.  У пробірку вміщують приблизно 30 мг п-

фенілендиаміну і розчиняють у 8 мл дистильованої води, після чого в цей розчин 

додають 0,5-1 г тонко подрібненої полімерної проби. У присутності епоксидної смоли 

з’являється рожеве забарвлення, інтенсивність якого з плином часу поступово 

посилюється. 

11. Відкриття ацетату целюлози. У присутності ацетату целюлози при омиленні 

зразка спиртовим розчином лугу при нагріванні виділяється осад гідратцелюлози, 

який при нагріванні з розведеним розчином соляної кислоти гідролізується у 

глюкозу, яку можна помітити при реакції з 2 %-м спиртовим розчином -нафтолу  в 

присутності концентрованої сірчаної кислоти. Про наявність глюкози свідчить поява 

фіолетового кільця.  

12. Відкриття нітрогену, сульфуру, галогенів. Полімерну пробу (0,2-0,5 г) 

вміщують в суху пробірку з тугоплавкого скла і стоплюють з металічним натрієм (або 

калієм) при нагріванні до червоного жару. Гарячу пробірку обережно занурюють у 

фарфорову чашку з невеликою кількістю води (якщо при цьому пробірка не 

тріскається, її розбивають), топлень розчиняють у воді і після фільтрування 

одержаний розчин поділяють на декілька частин для відкриття відповідних 

елементів. 

а) для відкриття нітрогену до розчину додають кілька крапель 5 %-го FeSO4 і 

декілька краплин свіже приготованого розчину FeCl3, а потім підкислюють соляною 

кислотою. Після прогрівання пробірки пальником відбувається утворення берлінської 

блакиті; 

б) для відкриття сульфуру до розчину додають декілька краплин 1 %-го розчину 

нітропрусиду натрію. При наявності сульфуру розчин набуває фіолетово-червоного 

забарвлення; 

в) для відкриття галогенів частину фільтрату підкислюють 10 %-ою азотною 

кислотою і по краплинах до нього додають 5 %-ий розчин AgNO3. Поява білого осаду 

або помутніння свідчать про присутність хлору. Якщо осад слабко-жовтого кольору – 

присутній бром, яскраво-жовтий колір осаду вказує на наявність йоду; 

г) частину фільтрату підкислюють оцтовою кислотою і додають насичений 

розчин хлориду кальцію. У присутності іонів фтору з’являються пластівці білого осаду 

CaF2. 



Таблиця 1 

Розчинність полімерів. + – розчинний, * – розчинний при нагріванні,  

х – набрякає, – нерозчинний . 
Речовина Бензен Ацетон Етилацетат Етанол Вода Цикло-

гексанон 

Полівінілхлорид х - - - - + 

Полівініліденхлорид - - - - - - 

Хлоропреновий каучук - - - - - - 

Бутадієн-нітрильний каучук х х х - - - 

Поліаміди - - - - - - 

Сечовино-формальдегідна 

смола 

- - - - + - 

Полівінілацетат + + + + - + 

Ацетат целюлози - + * - - - 

Поліефіри + + + + - + 

Поліетилен + - - - - - 

Поліметилакрилат + + + * - + 

Поліметилметакрилат + + + - - + 

Полівініловий спирт - - - - + - 

Полівінілацеталі + + + + + - 

Полістирол + х х - - - 

Бутадієн-стирольний каучук х - - - - - 

Політетрафторетилен - - - - - - 

Феноло-формальдегідна 

смола 

- + - + - + 

Епоксидна смола + + + + - + 

Поліуретани - - - - - - 

Продовження таблиці 1 

Речовина CCl4 CHCl3 Діоксан Оцтова 
кислота 

Піридин 

Полівінілхлорид + + - - - 

Полівініліденхлорид - - + - * 

Хлоропреновий каучук х - х - - 

Бутадієн-нітрильний каучук - - х - х 

Поліаміди - - - + - 

Сечовино-формальдегідна смола - - - + + 

Полівінілацетат + + + + + 

Ацетат целюлози + + + + + 

Поліефіри + + + + + 

Поліетилен * * - - * 

Поліметилакрилат х + + + + 

Поліметилметакрилат + + + + + 

Полівініловий спирт - - - - - 

Полівінілацеталі х + + + + 

Полістирол + + + - + 

Бутадієн-стирольний каучук х х х - х 

Політетрафторетилен - - - - - 

Феноло-формальдегідна смола + + - - + 

Епоксидна смола + + - х + 

Поліуретани - - - + - 

 

 

 



 

 

 

Таблиця 2 

Ідентифікація полімерів 

Речовина Поведінка при внесенні в полум’я 

Полівінілхлорид Горить, полум’я яскраво-зелене 

Полівініліденхлорид Горить, полум’я яскраво-зелене 

Хлоропреновий каучук Горить, обвуглюється з виділенням значних 

бурих парів 

Бутадієн-нітрильний каучук Горить, обвуглюється з виділенням значних 

жовтих парів 

Поліаміди При горінні топляться, полум’я синювате з 

жовтими краями 

Сечовино-формальдегідна смола Горить білим полум’ям, обвуглюється з білим 

нальотом 

Полівінілацетат Горит добре, полум’я світне 

Ацетат целюлози Горить погано, полум’я жовте з зеленим 

краєм, топиться 

Поліефіри Горить добре, полум’я світле 

Поліетилен Полум’я світле, при горінні топиться в в 

безбарвну рідину   

Поліметилакрилат Горить добре, полум’я світле, злегка кипить 

Поліметилметакрилат Горить добре, полум’я світле, злегка кипить 

Полівініловий спирт Горить добре, полум’я світле, синювате 

Полівінілацеталі Горять, при піролізі бурхливе виділення пари 

Полістирол Горить добре, полум’я коптяче 

Бутадієн-стирольний каучук Горить, полум’я коптяче 

Політетрафторетилен Майже не горить 

Феноло-формальдегідна смола Загорається важко 

Епоксидна смола Горить світлим полум’ям, при винесенні з 

полум’я гасне  

Поліуретани Горять добре, полум’я синювате з жовтими 

краями 

 

 



Продовження таблиці 7.2 

Речовина Запах продуктів 

горіння 

Діоксан Реакція 

Шторха-Моравського 

Полівінілхлорид Хлору Кисла Повільно синіє 

Полівініліденхлорид Хлору Кисла Повільно жовтіє 

Хлоропреновий каучук Різкий запах хлору Кисла Червоно-коричневе 

забарвлення 

Бутадієн-нітрильний каучук Нагадує анілін Кисла Негативна 

Поліаміди Паленого рогу Лужна Негативна 

Сечовино-формальдегідна 

смола 

Амоніаку і 

формальдегіду 

Лужна Негативна 

Полівінілацетат Оцтової кислоти Кисла Повільно зеленіє 

Ацетат целюлози Оцтової кислоти і 
паленого паперу 

Кисла Негативна 

Поліефіри Солодкуватий Кисла Коричнувате забарвлення 

Поліетилен Парафіну, що горить Кисла Негативна 

Поліметилакрилат Фруктовий Кисла Світло-коричневе 
забарвлення 

Поліметилметакрилат Гострий Кисла Негативна 

Полівініловий спирт Різкий Кисла Забарвлення від світло-

зеленого до коричневого 

Полівінілацеталі Різкий Кисла Забарвлення від гарячого 

до коричневого 

Полістирол Гіацинтів Кисла Негативна 

Бутадієн-стирольний каучук Слабкий стиролу Кисла Забарвлення світло-
блакитне, сіро-зелене 

Політетрафторетилен -- -- Негативна 

Феноло-формальдегідна 

смола 

Фенолу, 

формальдегіду 

Лужна Слабке рожеве 

забарвлення 

Епоксидна смола Фенолу Лужна Забарвлення жовте, 
переходить у червоно-

коричневе 

Поліуретани Гострий Лужна  
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