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Тема 4. Неметалічні матеріали та скло. 

Мета: 

сприяти формуванню знань про неметалічні матеріали та скло; формування практичних 

умінь та навичок обґрунтування використання певного матеріалу. Розвивати логічне мислення, 

уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які 

виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професій регіону 

 

 

матеріал уроку 

1. Неметалічні матеріали, полімери. 

2. Пластмаси, гуми, герметики. 

3. Скло, його властивості та види. 

4. Композиційні матеріали. 

1. Неметалічні матеріали, полімери. 

Поняття неметалеві матеріали включає великий асортимент матеріалів таких, 

як пластичні маси, композиційні матеріали, гумові матеріали, клеї, лакофарбові 

покриття, деревина, а також силікатні скла, кераміка та ін 

Неметалічні матеріали є не тільки замінниками металів, а й застосовуються 

як самостійні, іноді навіть незамінні матеріали. Окремі матеріали мають високу 

механічною міцністю, легкістю, термічної та хімічну стійкість, високими 

електроізоляційними характеристиками, оптичної прозорістю і т. п. Особливо слід 

відзначити технологічність неметалічних матеріалів. 

Застосування неметалічних матеріалів забезпечує значну економічну 

ефективність. 

Основою неметалічних матеріалів є полімери, головним чином синтетичні. 

Полімери (від греч.(грецький) polymeres — що складається з багатьох частин, 



багатообразний), хімічні сполуки з високою молекулярною масою (від декількох 

тисяч до багатьох мільйонів), молекули яких ( макромолекули ) складаються з 

великого числа угрупувань, що повторюються (мономірних ланок). Атоми, що 

входять до складу макромолекул, сполучені один з одним силами головних і (або) 

координаційних валентностей. 

Основним типом неметалічних матеріалів, широко використовуються в 

машинобудуванні та інших галузях промисловості, є пластичні маси (пластмаси).  

Пластичними масами називають такі штучні матеріали, які отримують на основі 

органічних полімерних в'яжучих речовин з різними наповнювачами.  

В якості в'яжучих при отриманні пластмас використовують синтетичні або 

природні високомолекулярні з'єднання, в тому числі синтетичні смоли, 

високомолекулярні з'єднання або продукти їх переробки, наприклад, ефіри 

целюлози, бітуми та ін. Смоли, що використовуються для виготовлення пластмас, 

можуть бути термореактивними або термопластичними, що і визначає їх основні 

технологічні і експлуатаційні властивості. 

2. Пластмаси, гуми, герметики 

Пластмаси представляють собою матеріали на основі природних або 

синтетичних полімерів, здатні набувати задану форму при нагріванні і під тиском і 

зберігати її після охолодження.  

Органічні штучні речовини - полімери - побудовані, як відомо, з 

макромолекул численних малих основних молекул (мономерів). Процес їх 

утворення залежить від різних чинників - звідси широкі можливості варіювання і 

комбінування, а отже і невичерпні можливості одержання продуктів з 

найрізноманітнішими властивостями. Основні процеси утворення макромолекул - 

це полімеризація, ступінчаста.   

Застосування пластмас 

Близько двох третин усього світового виробництва пластмас складають 

масові продукти: поліетилен, полівінілхлорид і полістирол. Основні області їхнього 

застосування – це будівництво, упаковка, машинобудування, електротехніка, 

транспорт. Причиною їх широкого розповсюдження служать головним чином 



відносно низька ціна і легкість переробки і лише в другу чергу властивості, які 

багато в чому поступаються властивостям більш дорогих спеціальних речовин. У 

решти третини переважають поліефірні смоли, поліуретани, полівінілацетат, 

амінопласти, Фенопласти, поліакрилату і поліметакрилат. Так звані спеціальні 

пластмаси, наприклад, полиформальдегид, полікарбонати, фторполімери, силікони, 

поліаміди і епоксидні смоли, всі разом складають близько 2%. 

Залежно від властивостей смоли пластмаси поділяють на термопластичні, 

термореактивні та високоеластичні. 

Залежно від природи твердого наповнювача серед пластмас розрізняють: 

асбопластики, боропластики, графітопласти, металополімери, органопластики, 

склопластики, вуглепластики. 

Залежно від складових їх макромолекул пластмаси поділяються на такі види: 

пластомери (лінійні ланцюги), дуромери (структури з високою щільністю решітки), 

еластомери (структури з низькою щільністю решітки) і синтетичне волокно (сильно 

орієнтовані ланцюгові молекули). 

Гумою називають продукт переробки каучуків. Гума — важливий 

конструкційний матеріал, призначений для виготовлення технічних виробів у 

багатьох галузях виробництва. Вона є важливим конструкційним матеріалом для 

машино - і приладобудування. 

Гума має особливі властивості: високу пружність або еластичність (пружне 

видовження при розтягуванні досягає 700...800 %), високу в'язкість, достатню 

міцність і стійкість до дії води, кислот і лугів. Крім того, вона характеризується 

високими електроізоляційними властивостями і непроникністю для рідин І газіі; 

Основні матеріали для виготовлення гуми. 

Для виготовлення ґуми каучук слід переробити, додавши до нього сірку. Цей 

процес називають вулканізацією. Одержаний матеріал є міцнішим та еластичнішим 

за каучук-сирець. Для більшої міцності до ґуми додають тканини або металеві 

дроти (у виробництві автомобільних шин). 

Герметики - це мастики, твердіють при контакті з повітрям, за рахунок вологи 

повітря або хімічних складових. Вони мають завдання захистити цілісність певної 



конструкції, в основному від атмосферної вологи і володіють високою механічною 

міцністю. 

Якщо говорити іншими словами, той герметик - це субстанція, яка має в'язку, 

текучу консистенцію і складну композицію. Основа герметика: 

• силіконовий каучук; 

• підсилювач, значно поліпшує показники міцності і стекаемости з 

вертикальних поверхонь; 

• вулканізуючий компонент, перетворюють спочатку пастоподібну масу в 

резиноподобную; 

• наповнювач, який виконує другорядні функції; 

• силіконовий пластифікатор, поліпшує еластичність. 

Базовими елементами, що створюють основу для герметика, служать 

силікони, уретани, акрили, тіокол. Герметики володіють відмінним зчепленням з 

усіма будівельними матеріалами: бетоном, цеглою, каменем, деревом, металом, 

пластиком, керамікою, склом 

3. Скло, його властивості та види. 

Скло - це один з основних матеріалів, застосовуваних у будівництві. 

Основними компонентами, що утворять скло, є кварцовий пісок (69-74 %); сода 

(12-16 %); вапняк і доломіт (5-12 %) і в невеликих процентних співвідношеннях 

деякі інші компоненти. 

Скло (неорганічне скло) — тверда аморфна речовина, прозора, в тій чи іншій 

частині оптичного діапазону (в залежності від складу), отримана під час застигання 

розплаву, що має склотвірні компоненти 

До основних видів скла можна віднести: 

В залежності від практичного використання скляних виробів змінюється 

хімічний склад скла, форма, розміри, та спосіб їхнього виготовлення. Сучасна 

скляна промисловість виготовляє найрізноманітніші вироби  — промислове та 

побутове листове скло, скляні труби і ізолятори, медичне та парфумерне скло, 

тарне та сортове скло, піноскло, скловолокно, ситали та інше. 

Тарне скло 



Див. Також: майонезна баночка 

Тарне скло займає досить велику частку від загального об‘єму продукції, що 

виготовляють скляні заводи. Це відбувається тому, що тарне скло використовується 

дляфасування, зберігання та транспортування різноманітних рідких пастоподібних 

та твердих продуктів. 

Перевагами скляної тари, що обумовлюють широке її використання у 

різноманітних галузях промисловості та в побуті є: гігієнічність, прозорість, 

можливість виготовлення тари різноманітних розмірів та форми, можливість 

герметичного закривання та багаторазового використання, доступна ціна. 

Кришталь 

Кришталь — художнє скло, що називають так за схожість із гірським 

кришталем — один із найдорожчих і найгарніших різновидів. Із нього 

виготовляють різноманітнийпосуд, вази, люстри, що можуть посперечатися своєю 

красою із найвитонченішими витворами мистецтва. 

Оптичне скло використовують для виготовлення лінз, призм, кювет і багато 

чого іншого. 

Хіміко-лабораторне скло має високу хімічну й температурну стійкість, що дає 

змогу використовувати його під час наукових, часом небезпечних дослідів. 

Медичне скло використовується для зберігання й упаковки лікарських 

препаратів, ін'єкційних і бактеріологічних розчинів, а також предметів догляду за 

хворими. 

Скляний жаростійкий посуд (борне скло) визнаний одним із найкращих для 

приготування страв. У ньому можна готувати супи, каші, запіканки, тушкувати 

овочі, м'ясо, заварювати чай, каву звичайно ж, дотримуючись певних правил 

користування. 

 

Питання для контролю: 

1. Що таке коспозиційні матеріали? 

2. Опишіть як створюються композиційні матеріли 

3. Де на практиці в сфері обслуговування використовуються композиційні 



матеріали? 

 

 

Домашнє завдання: 

Написати конспект, опрацювати матеріал, виконати завдання та дати відповіді на контрольні 

питання. 

 

Інформацію надсилати на адресу anylesik@gmail.com із зазначенням групи, прізвища, предмету 

та номеру уроку 
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