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Сучасний розвиток науки і технологій потребує створення нових 

полімерних матеріалів, які б мали відповідний комплекс спеціальних 
властивостей: високу адгезію до підкладок різної природи, достатньо високі 
фізико – механічні, теплофізичні властивості. Серед методів одержання таких 
матеріалів з необхідними властивостями привертають увагу методи, які 
базуються на модифікації відомих промислових полімерів в процесі 
полімеризації. Ці методи дозволяють отримати полімерні матеріали з бажаним 
комплексом технологічних і експлуатаційних властивостей при порівняно 
невеликих матеріальних і енергетичних затратах. 

У багатьох технологіях, які базуються на створенні модифікованих 
полімерних матеріалів вирішальну роль відіграють модифікатори, зокрема, 
полімери з високою поверхневою активністю, доброю розчиністю у воді і 
багатьох органічних середовищах, високою здатністю до комплексоутворення, 
високими сорбційними характеристиками. До таких полімерів, безсумнівно, 
належить полівінілпіролідон (ПВП) і його кополімери. Завдяки особливостям їх 
властивостей відкриваються додаткові можливості для вдосконалення сучасних 
технологій, одержання нових функціоналізованих матеріалів, розширення 
галузей використання. 

Сьогодні відчувається гостра потреба в матеріалах для клеїв на полімерній 
основі, які б відзначалися нетоксичністю, високою адгезією до підкладок різної 
природи, здатністю швидко схоплюватися в анаеробних умовах та на повітрі. 
Серед таких матеріалів підвищений інтерес викликають полімер – мономерні 
композиції на основі функційно – активних полімерів та (мет)акрилатів. 

Кополімери ПВП, які в подальшому були використанні в ролі полімерної 
матриці для полімеризації метилметакрилатних композицій, синтезували 
емульсійною полімеризацією ряду вінілових мономерів в присутності ПВП. 

Встановлено кінетичні закономірності емульсійної полімеризації 
вінілацетату, метилметакрилату і стиролу в присутності полівінілпіролідону, 
що дало можливість обґрунтувати вплив фізико – хімічних чинників, 
найважливішими з яких є характер і природа міжмолекулярних взаємодій між 
компонентами системи, на структуру і властивості одержаних прищеплених 
кополімерів і технологічні параметри процесу їх синтезу. Визначено, що 
найвища швидкість емульсійної полімеризації спостерігається для вінілацетату 
і метилметакрилату (≈ 21∙10-3 моль∙л-1∙с-1) і при цьому досягається конверсія 
99,2 – 99,5 %. 

Синтезовані емульсійною полімеризацією кополімери на основі 
метилметакрилату та ПВП були використані як полімерна матриця в блоковій 
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полімеризації метилметакрилату без застосування ініціаторів та розчинників 
для створення мономер – полімерних композицій з підвищеною адгезією. 

Для встановлення впливу природи полімерної матриці на закономірності 
полімеризації ММА були проведені кінетичні дослідження при різному 
співідношенні мономерної і полімерної фаз. Слід відзначити, що найвища 
швидкість полімеризації та найбільший граничний ступінь конверсії 
спостерігається при співвідношенні полімерна матриця – мономер, яке 
становить 2:1. Очевидно, при такому співвідношенні досягаються оптимальні 
кінетичні умови росту ланцюга, що, швидше за все, пов’язано з рівномірним 
розподілом мономеру в полімерній матриці та сприятливими умовами 
утворення комплексу з перенесенням заряду за участю подвійного зв’язку 
ММА і карбаматною групою ПВП. 

Встановлено, що на кінетичні закономірності процесу полімеризації має 
вплив наявність комономеру і мінерального наповнювача (Al2O3, SiO2), природа 
і умови синтезу полімерної матриці. Додавання до ММА таких комономерів, як 
2-гідроксиетиленметакрилат (ГЕМА), гліцедилметакрилат (ГМА) і 
вінілпіролідон (ВП) призводить до зменшення швидкості полімеризації 
незалежно від природи полімерної матриці (ПВП-пр-ПММА, ПВП-пр-ПС). 

Слід звернути увагу на те, що під час полімероутворення в досліджуваних 
умовах залежно від природи полімерної матриці і мономерної фази, 
співвідношення між фазами, наявності наповнювача можна розрізнити за 
фізико-хімічними властивостями ряд стадій: пісочна, липка, тістоподібна, 
в’язка, повного тверднення. В таблиці 1 наведена тривалість кожної із цих 
стадій, а також залишковий вміст мономеру (Азал.) для різних систем. 

Таблиця 1 
Стадії полімеризації метилметакрилат – кополімерних композицій 

Склад мономерної фази МФ, % мас. № 
з/п ММА ГМА ГЕМА ВП 

 піс., 
хв 

 лип., 
хв 

 тіст., 
хв 

 в’язка, 
хв 

Азал., 
% 

1 100 ― ― ― - 2,3 3,8 7,1 2,1 
2 80 20 ― ― - 2,5 4,2 7,7 2,8 
3 80 ― 20 ― 2,5 4,4 5,8 9,8 3,0 
4 80 ― ― 20 0,5 3,1 5,3 8,7 3,2 

де  піс.,  лип.,  тіст.,  в’язка – відповідно час пісочної, липкої, тістоподібної, 
в’язкої стадії, хв. 

Відзначимо, що пісочна стадія з’являється відразу після змішування 
компонентів, і залежно від температури може тривати від 30 с до 5 хв. При 
цьому починається лише набрякання дрібнодисперсного полімеру в мономері, 
яке відбувається з поверхні частинок порошку і залежить від їх розмірів. У 
зв’язку з цим, полімеризаційна система не має пластичності і матеріал містить 
велику кількість незв’язаного мономеру. Для деяких систем пісочна стадія 
відсутня. Липка стадія характеризується появою «тягнучих» ниток, липкими 
властивостями маси і великою пластичністю і текучістю, при цьому матеріал 
має високу адгезію. Тістоподібна стадія, характеризується високою 
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пластичністю, малою текучістю і відсутністю липкості. На цій стадії реакційна 
маса піддається формуванню у різні вироби. В’язка стадія характеризується 
збереженням заданої форми матеріалу навіть при короткочасній механічній дії і 
передує повному твердненню матеріалу. Тривалість вказаних стадій визначає і 
область використання розроблених композицій: чи для клейових матеріалів, чи 
для компаундів, чи для шпаклівок. Наявність тої чи іншої стадії можна 
регулювати часом змішування, співвідношенням мономерної і полімерної фаз. 

Експлуатаційні властивості полімерних матеріалів в значній мірі 
визначають галузі їх використання, зокрема, це стосується і клейових 
матеріалів. У зв’язку з тим, що досліджувані матеріали використовуватимуться 
як клеї, герметики, шпаклівки, були досліджені такі їх експлуатаційні 
властивості, як поверхнева твердість, теплостійкість за Віка, адгезія до 
підкладок різної природи, водопоглинання, хімічна стійкість в кислому і 
лужному середовищах. 

Встановлено, що поверхнева твердість і теплостійкість за Віка залежать від 
природи і умов синтезу полімерної матриці. Найвищі показники 
спостерігаються для кополімеру ПВП-пр-ПММА при співвідношенні          
ММА : ПВП під час синтезу полімерної матриці 3 : 1. Слід відзначити, що при 
використанні цієї полімерної матриці спостерігається і найвища швидкість 
полімеризації ММА, і найбільший граничний ступінь перетворення. З метою 
підвищення експлуатаційних властивостей досліджуваних матеріалів 
використовували композиції з додаванням наповнювачів: силіцію (VI) оксиду і 
алюмінію оксиду (рис. 1). 
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Рис. 1. Поверхнева твердість (а) і теплостійкість за Віка (б) матеріалів на основі 

ММА і ПВП-пр-ПММА залежно від природи наповнювача:  
1– без наповнювача; 2 – SiO2; 3 – Al2O3. Вміст наповнювача – 10 мас. %. 

Як бачимо (рис. 1), поверхнева твердість і теплостійкість за Віка 
матеріалів на основі розроблених композицій залежать від природи 
наповнювача та термічної обробки. Найвища твердість та теплостійкість 
спостерігаються для композицій, які містять силіцію (VI) оксиду. У цей же час, 
термооброблені при 333 К зразки незалежно від природи наповнювача 
відзначаються підвищеними показниками, що очевидно, пов’язано із змінами в 
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надмолекулярній структурі матеріалу під впливом хімічних та фізичних 
чинників.  

Встановлено, що поверхнева твердість та теплостійкість за Віка також 
залежать від природи мономерної фази. Додавання в композицію 
біфункційного ГМА призводить до значного зростання поверхневої твердості 
та теплостійкості за Віка, що може бути обумовлено утворенням більш 
структурованих матеріалів. У цей же час, вінілпіролідон дещо збільшує ці 
показники, очевидно, внаслідок утворення одноріднішої структури завдяки 
кращому набряканню в мономерній фазі кополімеру, що містить ланки ПВП. 

Оскільки, досліджувані композиції можуть бути використані як клеї для 
склеювання різноманітних матеріалів, було доцільним дослідити адгезійні 
властивості розроблених ММА – полімерних композицій залежно від природи 
матеріалу підкладки. Одержані результати наведені в табл. 2.  

Таблиця 2 
Адгезійні властивості ММА – полімерних композицій на основі ПВП-пр-ПММА 

Адгезія, МПа № 
з/п Комономер Вміст 

комономеру,% сталь / 
сталь 

сталь / 
ПММА 

кераміка / 
кераміка 

1 - 0 17 22 15 
5 20 22 20 2 ВП 10 25 24 25 

3 ГМА 5 31 37 34 
4 ГЕМА 5 27 35 30 

Найбільше значення адгезії спостерігається при склеюванні ПММА 
матеріалів, що, очевидно, пов’язано з частковим їх набряканням внаслідок 
дифузії ММА з мономер-полімерної композиції. Введення в композицію 
комономерів з полярними групами призводить до підвищення адгезійної 
здатності метилметакрилатних матеріалів. 

Поряд з цим, водопоглинання і хімічна стійкість в кислому та лужному 
середовищах також залежать від умов синтезу полімерної матриці, природи 
комономеру та наповнювача. Для матеріалів, які містять такі комономери як 
ГЕМА і ВП, а також кополімери з більшою кількістю ланок ПВП, характерне 
підвищене водопоглинання.  

Отже, мономер-полімерні композиції на основі ММА і прищеплених 
кополімерів ПВП-пр-ПММА або ПВП-пр-ПС відзначаються при кімнатній 
температурі високою реакційною здатністю, яку можна регулювати природою 
полімерної матриці, введенням комономерів та наповнювачів завдяки впливу 
фізико-хімічних чинників на процес полімероутворення. Матеріали на основі 
розроблених композицій відзначаються малим вмістом залишкового мономеру і 
достатньо високими такими експлуатаційними властивостями, як поверхнева 
твердість, теплостійкість, адгезія до підкладок різної природи. У зв’язку з цим 
розроблені композиції можуть бути рекомендовані для використання в якості 
клеїв, шпаклівок, герметиків різноманітного призначення, зокрема, в 
стоматології. 


