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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 та 
селективно – сорбційні властивості. До них слід віднести і клейові швидкотверднучі 
малотоксичні полімер – мономерні композиції медичного та загальнотехнічного 
призначення і полімерні матеріали з специфічними поверхневими характеристиками, 
зокрема, антистатичністю і гідрофілізованою поверхнею. Серед методів одержання 
таких матеріалів з необхідними властивостями привертають увагу методи, які 
базуються на модифікації відомих промислових полімерів як в процесах полімеризації, 
так і переробки у в’язкотекучому стані. Завдяки поєднанню цінного комплексу 
властивостей широке використання як модифікатори знайшли полівінілпіролідон 
(ПВП) і його кополімери. 

У даній роботі кополімери ПВП синтезували емульсійною полімеризацією таких 
гідрофобних вінілових мономерів як вінілацетат, метилметакрилат (ММА), стирол в 
присутності ПВП та персульфату калію. Встановлено, що полімеризація відбувається з 
високою швидкістю (15-20∙10-5, моль∙л-1∙с-1) і при цьому досягається граничний ступінь 
перетворення 98,5 – 99,5 %. 

Синтезовані прищеплені кополімери були використані для розроблення 
функційно – активних матеріалів різного призначення: ПВП-пр-ПВА – як основа для 
палітурних клеїв, ПВП-пр-ПММА – для створення швидкотверднучих 
високоадгезійних полімер – мономерних композицій, ПВП-пр-ПС – як модифікатор 
полістирольних пластиків. 

Встановлено, що клейові матеріали на основі ПВП-пр-ПВА характеризується 
високими експлуатаційними характеристиками: липкістю (≈ 4,2 гс/см2), вбирною 
здатністю (≈ 2 %), необхідним часом висихання і схоплення при приклеюванні 
палітурного паперу. 

Полімер – мономерні композиції на основі кополімерів ПВП-пр-ПММА і 
метилметакрилату характеризуються підвищеною поверхневою твердістю, 
теплостійкістю за Віка, адгезією до підкладок різної природи. При цьому, 
полімеризація ММА відбувається з високою швидкістю і залежно від співвідношення 
компонентів за 10 – 15 хв. досягається ступінь конверсії мономеру 65 – 95 %. Найвища 
швидкість полімеризації та найбільший граничний ступінь конверсії спостерігається 
при співвідношенні полімерна матриця – ММА 2:1. На процес полімеризації суттєвий 
вплив також має природа комономеру та неорганічного наповнювача. 

Встановлені раціональні технологічні режими методу лиття під тиском 
полістирольних матеріалів, модифікованих кополімером ПВП-пр-ПС: температура за 
зонами матеріального циліндру 458-478, 478-498, 498-513 К, температура форми      
313-328 К. Виявлено, що при вмісті 1 – 2 мас. % ПВП-пр-ПС у полістирольних 
матеріалах спостерігається утворення технологічно однорідних сумішей, які 
характеризуються підвищеною на 2 – 3 ºС теплостійкістю за Віка та на 4 – 7 % 
поверхневою твердістю. Модифіковані полістирольні матеріали мають підвищену 
антистатичність та гідрофілізовану поверхню. 


