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Група № 24 

Хімія  

Урок №2 

Тема уроку: Пластмаси. Каучуки, гума. Найпоширеніші полімери та сфери 

їхнього використання. 

Мета: 

навчальна - поглиблювати знання учнів про синтетичні високомолекулярні 

речовини;  показати загальні  закономірності  у  властивостях синтетичних 

високомолекулярних  речовин‚ їх різноманітність; класифікацію ; значення у 

сучасному народному господарстві галузі їх застосування. 

розвивальна - розвивати вміння учнів самостійно здобувати знання  

виховна - виховувати творчу , допитливу особистість 

 

Матеріал до уроку 

Зазвичай полімери рідко використовують в чистому вигляді. Як правило 

з них отримують полімерні матеріали. До останніх належать пластмаси і 

волокна. Пластмаса - це матеріал, в якому сполучним компонентом слугуе 

полімер, а інші складові частини - наповнювачі, пластифікатори, 

стабiлiзатори, барвники, антиоксиданти та інші речовини. 

Полiмер - основна частина пластмаси, що визначае ii здатнiсть формуватися i 

тверднути, надае певних фiзичних i хiмiчних властивостей.  

Наповнювачi - порошкоподiбнi, волокнистi або слоiстi неорганiчнi або 

органiчнi матерiали, якi покращюють мiцнiсть, жосткiсть пластмас, тепло- й 

водостiйкiсть, электроiзоляцiйнi властивостi. Це може бути крейда, тальк, 

каолiн, кварцевий пiсок, волокна бавовни, асбест, папiр, тканини. 

Пластифiкатори (пом’якшувачi) - маслоподiбнi органiчнi речовини , якi 

вводять в пластмаси для покращення iх еластичностi, гнучкостi, 

морозостiйкостi. Барвники додають для забарвлення пластмас. Це порошки 

пiгментiв або органiчнi барвники , стiйкi до дii високих температур. 



Стабiлiзатори вводяться у склад пластмас для уповiльнення процесу iх 

старiння. 

Залежно від того, як пластмаси реагують на нагрівання, їх поділяють на 

термопластичні і термореактивні 

Термопластичні полімери (термопласти) при нагріванні 

розм’якшуються, переходячи спочатку у високоеластичний, а потім у 

в’язкотекучий стан; при охолодженні вони тверднуть. Процес цей є 

оборотним, тобто його можна повторювати багаторазово. 

Термореактивні полімери (реактопласти), при нагріванні спочатку 

розм’якшуються, якщо вони були твердими, а потім переходять у твердий 
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стан. Процес цей є незворотнім, тобто при нагріванні відбуваються незворотні 

хімічні перетворення і при повторному нагріванні такі полімери не 

розм’якшуються. 

Каучуки — це еластичні матеріали, з яких методом вулканізації 

(нагріванням із сіркою) одержують гуму. Із каучуків виготовляють покришки 

й камери для коліс літаків, автомобілів і велосипедів, їх застосовують для 

електроізоляції, виробництва промислових товарів і медичних приладів. 

Для поліпшення якості натуральних і синтетичних каучуків їх перетворюють 

на гуму. 

Гума — це вулканізований каучук. Суть вулканізації полягає в тому, що 

атоми Сульфуру приєднуються до лінійних (ниткоподібних) молекул каучуку 

за місцем подвійних зв’язків і неначе зшивають ці молекули одна з одною. У 

результаті вулканізації липкий і неміцний каучук перетворюється на пружну 

й еластичну гуму. Гума міцніша за каучук і стійкіша до змін температури. 

 

 

Перевір себе: 

1. Які ви знаєте синтетичні високомолекулярні речовини? 

2. Що добувають за допомогою реакції полімеризації? Поліконденсації? 

3. Які з полімерів є найпоширенішими? 

 

Домашнє завдання: 

Написати конспект, відповісти письмово на питання. 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 


