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Композиційні матеріали на основі сумішей полімерів знаходять все більше 
використання в різноманітних галузях, оскілЗьки їм притаманний комплекс необхідних 
технологічних та експлуатаційних властивостей. Слід відзначити, що направленою 
зміною умов та параметрів змішування, а також природою та вмістом інгредієнтів 
полімерних сумішей експлуатаційні властивості виробів на їх основі можна регулювати 
в потрібному напрямку. У цей же час, механізм дії полімерних модифікаторів залежить 
від багатьох чинників і повністю не досліджений, що перешкоджає широкому 
використанню композиційних матеріалів на основі сумішей полімерів у різних галузях 
народного господарства. У зв’язку з цим, встановлення впливу умов змішування, 
природи та вмісту додатку на структуру та властивості полімерних матеріалів є 
актуальною проблемою. 

Вибір додатків, що містять ланки полівінілпіролідону (ПВП), для модифікації 
полістирольних матеріалів зумовлений тим, що йому притаманний ряд специфічних 
властивостей, зокрема, підвищена активність до поверхні різної природи, що 
обумовлює суттєвий вплив на міжфазні характеристики багатокомпонентних систем, 
підвищення спорідненості між інгредієнтами. Матеріали, що містять ПВП 
відзначаються селективно-сорбційними властивостями, гідрофілізованою поверхнею, 
антистатичністю, здатністю до комплексоутворення з цілим рядом різноманітних 
речовин. Завдяки цим специфічним властивостям матеріали на основі ПВП широко 
використовують для виробництва сорбентів, мембран, фільтрів тощо. 

Прищеплені кополімери ПВП з стиролом синтезували емульсійною 
полімеризацією стиролу в присутності ПВП і радикальних ініціаторів при 60-70 ºС 
впродовж 5-6 год. до ступеня перетворення стиролу 97-99 %.  

Ведення модифікаторів до полістиролу (ПС) дещо зменшує фізико-механічні 
властивості, такі як міцність при розриві, ударну в’язкість. Слід відзначити, що 
кополімери з вмістом ПВП до 5 % майже не впливають на властивості. 
Полівінілпіролідонвмісні додатки збульшують поверхневу твердість і теплостійкість за 
Віка, отже покращуються теплофізичні властивості.  

Встановлено, що вироби на основі полістирольних матеріалів з кополімером ПВП 
відзначаються гідрофілізованою поверхнею і підвищеними антистатичними 
характеристиками. Так, при введенні 5 % кополімеру ПВП в полістирольний матеріал 
кут змочування поверхні ПС водою зменшується з 57º до 30º, а етанолом – з 49º до 19º; 
при цьому питомий опір зменшується з 1,12·1012 до 4,1·1011 Ом · м. 

Для встановлення впливу прищеплених кополімерів ПВП на надмолекулярну 
структуру модифікованого ПС та їх експлуатаційні властивості були проведенні 
інструментальні дослідження методами ДСК і ДМТА. При введенні в ПС кополімеру 
стиролу з ПВП температура області α-переходу зсунута на 5-10 ºС в область вищих 
температур, а ендотермічні ефекти при температурах, які вищі за температуру              
α-переходу для чистого ПС, відсутні, що може бути зумовлено утворенням 
флуктуаційної сітки з міжмолекулярними зачепленнями, які створюють стеричні 
перешкоди коливальним рухам сегментів. При цьому відбувається збільшення 
рухливості сегментів полімерних ланцюгів на межі поділу, що свідчить про зменшення 
густини пакування полімерів у міжфазних шарах. Це призводить до збільшення 
вільного об’єму системи та зростання мікро- і макрогетерогенності. 


