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Матеріали на основі полівінілпіролідону (ПВП) відзначаються високими 
сорбційними характеристиками, вони здатні зв’язувати різні за природою та 
структурою органічні та неорганічні речовини. У зв’язку з цим, вони знайшли широке 
використання в різноманітних галузях, а саме в фармацевтичній та харчовій 
промисловості що, пов’язано з комплексом цінних специфічних властивостей, які 
притаманні цим кополімерам, зокрема, підвищена біосумісність з клітинами живого 
організму, селективно – сорбційна здатність, нетоксичність, тромборезистентність, а 
також підвищені адгезійні властивості та здатність до забарвлення. 

Кополімери ПВП синтезували емульсійною полімеризацією метилметакрилату і 
стиролу в присутності ПВП і водорозчинних ініціаторів при 343 К. Для встановлення 
сорбційних властивостей даних кополімерів, а саме кількості активних центрів сорбції і 
величини сорбції, був вибраний ряд індикаторів, які відрізняються природою 
функціональних груп, а також величиною pKα. Встановлено, що кількість активних 
центрів сорбції досліджуваних полімерів суттєво залежить від природи індикатора. При 
цьому, як у випадку прищепленого кополімеру ПВП і полістиролу (ПВП-пр-ПС) так і 
поліметилметакрилату (ПВП-пр-ПММА) найбільша активність проявляється відносно 
метиленового червоного та діамантового зеленого, а найнижча – метилового 
оранжевого. На основі проведених досліджень можна стверджувати, що здатність до 
сорбції в досліджуваних кополімерах має специфічний селективний характер і, швидше 
всього, визначається наявністю в кополімерах карбаматних груп. 

Обґрунтована можливість регулювання сорбційних властивостей модифікованих 
полівінілпіролідоном ПММА і ПС направленою зміною компонентних складів та 
технологічних параметрів їх одержання в полімеризаційних процесах залежно від 
функціональності та рКα сорбованих речовин та встановлено, що залежність сорбції від 
рКα носить бімодальний характер із максимумами при значенні рКα 1,3 та 5, що 
корелює зі структурними параметрами макромолекул ПВП у водних розчинах; 
причому сумарна сорбційна здатність вища для кополімеру ПВП-пр-ПС, порівняно з 
ПВП-пр-ПММА. Умови синтезу кополімерів (температура, концентрація ПВП та 
ініціатора) впливають на їх сорбційну здатність. Із зростанням температури 
полімеризації сорбційна здатність кополімеру зменшується. Це, очевидно, обумовлене 
тим, що синтезований при вищих температурах кополімер має порівняно меншу 
кількість вільних фрагментів ПВП та характеризується значно більшими розмірами 
частинок у синтезованому латексі. Збільшення концентрації ініціатора призводить до 
збільшення сорбційних властивостей кополімерів. 

Також було досліджено сорбційні характеристики прищеплених кополімерів 
ПВП-пр-ПММА і ПВП-пр-ПС, одержаних в гетерофазних умовах, відносно біологічно 
активних сполук, таких як гепарин, йод і встановлено, що сорбційна здатність 
кополімерів ПВП-пр-ПС є більшою, порівняно з ПВП-пр-ПММА, так відносно 
гепарину вона становить відповідно 3∙105 і 3,1∙104 од/м2, відносно йоду – 36 і 32 моль/г, 
що може бути використано при одержанні сорбційних матеріалів для антисептиків, 
лікувальних ізолюючих плівок та тромборезистентних виробів. 


