
НАВЧИТИ НАВЧАТИСЬ!  

Або використання деяких завдань для самостійного вивчення  

з метою стимулювання пізнавальної діяльності. 

 

Традиційно фізика вважається однією з найскладніших дисциплін. Саме 

тому виникає необхідність зацікавити студентів та мотивувати до набуття знань 

різними методами. Під час підготовки завдань самостійної роботи для 

студентів, методи навчання обмежені лише уявою, фантазією та сміливістю 

викладача. Виходячи за межи традиційного викладання матеріалу ми надаємо 

можливість студентам трохи інакше поглянути на «нецікаву» науку.  

Сучасні студенти інакше розмірковують, але це не означає, що вони не 

здатні навчатись. Вони бажають отримувати знання, але не тим чином, як нам 

зручно. 

Подібним прикладом є завдання до самостійної роботи з дисципліни 

загальноосвітнього циклу «Фізика» за темою «Полімери: їх властивості та 

застосування». 

  



ВСТУП 

Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних дисциплін і 

регламентується Положенням про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти 

України від 02.06.93р. № 161. 

 Основними завданнями самостійної роботи студентів є засвоєння в 

повному обсязі основної освітньої програми та послідовне вироблення навичок 

ефективної самостійної професійної (теоретичної й практичної) діяльності на 

рівні галузевих стандартів. Завдання самостійної роботи спрямовані на: 

засвоєння нових знань (теоретичне); формування навичок і вмінь (емпіричне); 

застосування знань, вмінь і навичок (практичне); узагальнення і 

систематизацію (узагальнююче); підготовку до засвоєння нових знань 

(підготовче, пропедевтичне); проективне завдання для самостійного 

виконання. 

 Самостійна робота студентів передбачає:  

 підготовку до аудиторних занять (лекцій, практичних, лабораторних 

тощо). 

 виконання відповідних завдань з навчальної дисципліни протягом 

семестру. 

 самостійну роботу над окремими темами навчальних дисциплін 

відповідно до навчально-тематичних планів. 

 підготовку до всіх видів контрольних випробувань, у тому числі до 

модульних, комплексних контрольних робіт.  

 підготовку до державної підсумкової атестації, державних екзаменів. 

 участь у науково-методичній роботі циклових комісій і відділень 

технікуму. 

 участь у студентських науково-практичних конференціях, семінарах 

тощо. 

Види завдань самостійної роботи: 

 переробка інформації, отриманої безпосередньо на обов'язкових 

навчальних заняттях; 

 робота з відповідними підручниками та особистим конспектом 

лекцій; 

 самостійне вивчення окремих тем або питань із розробкою конспекту;  

 робота з відповідною літературою; 

 написання рефератів, повідомлень  тощо; 

 творчі завдання (доповіді, проекти, огляди тощо); 

 виконання підготовчої роботи до лабораторних та практичних 

занять; 

 виконання індивідуальних графіків, розрахункових завдань; 

 підготовка письмових відповідей на проблемні питання; 

 виготовлення наочності; 
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ЗЗЗааавввдддааанннннняяя:::   

  ООппррааццююййттее  ммааттееррііаалл  ллееккццііїї  1122..    

 Ознайомтесь з інформацією: 

Твердими називають такі тіла, які зберігають 

об'єм і форму навіть під час дії на них інших тіл 

(сил). Причиною такої стійкості є характер руху і 

взаємодії молекул: вони не можуть змінювати 

положення своєї рівноваги, здійснюючи малі 

коливання і обертаючись навколо нього. Енергія і 

амплітуда коливань тим більша, чим вища температура тіла. 

За впорядкованістю положення рівноваги тверді тіла поділяють на 

кристали і аморфні тіла. 

Кристали - це тверді тіла, в яких атоми або 

молекули розміщені впорядковано і утворюють періодично 

повторювану внутрішню структуру. Можна виділити 

маленький об'єм (елементарну комірку), завдяки якій 

можна побудувати весь кристал, як будинок із цегли. 

Елементарна комірка може мати форму куба, паралелепіпеда, 

призми тощо. Правильна геометрична форма є істотною зовнішньою ознакою 

будь-якого кристала в природних умовах (візерунки на вікнах під час 

морозу, правильні форми сніжинок, кристалів кухонної солі, 

гірського кришталю тощо). 

Кристали однієї і тієї самої речовини можуть мати різну 

форму, яка залежить від умов їх утворення; вони можуть 

відрізнятися і кольором. Іноді весь шматок твердої 

речовини може становити один кристал. Такими є, 



наприклад, шматочки цукру в цукровому піску, шматочки солі, гірського 

кришталю тощо. Усе це окремі кристали, їх називають монокристалами. 

Тіло, яке складається з безлічі невпорядковано розміщених кристалів, 

називають полікристалічними або полікристалом 

("морозні візерунки" на вікнах, цукор рафінад, метали 

тощо). Полікристалічні тіла, як і аморфні,  

є ізотропними, тобто їх фізичні властивості  

в усіх напрямках однакові. 

Умовно можна назвати чотири типи 

зв'язків між частинками в кристалах - 

іонний, атомний, металічний, молекулярний - 

і відповідно поділити тверді тіла на чотири типи 

кристалів. 

У вченні про будову твердих тіл важливу роль відіграє поняття про їх 

симетрію. Під симетрією кристалів розуміють закономірність, яка 

спостерігається у положенні їх частин на площині та в просторі. Кристалічні 

ґратки здебільшого мають одночасно кілька видів симетрії. 

Проте не кожне поєднання елементів симетрії виявляється можливим. 

Існує обмежена кількість, а саме: 32 можливих комбінації площин та осей 

симетрії і відповідно 32 класи симетрії кристалів. 

Особливостями кристалів є їх анізотропність, тобто неоднаковість 

фізичних властивостей у різних напрямах. Анізотропія механічних, теплових, 

електромагнітних і оптичних властивостей 

кристалів пояснюється тим, що за 

упорядкованого розміщення атомів, молекул 

або іонів сили взаємодії між ними і міжатомні 

відстані виявилися неоднаковими в 

різних напрямах. 

 



Кристалічні тіла мають точку плавлення. 

 

Кристали утворюються в природних умовах і штучно. За припущеннями 

вчених в природних умовах багато кристалів утворилось внаслідок 

охолодження рідкої речовини земної кори - магми, що є розплавом різних 

речовин. Багато мінералів виникли з перенасичених водних розчинів. Першим 

серед них слід назвати кам'яну сіль NaCl. Товщина пластів кам'яної солі, що 

утворилися під час випаровування води солоних озер, досягає в деяких 

родовищах кількох сотень метрів. 

Штучні кристали можна здобути із розплаву шляхом кристалізації з 

розчину і газу. Останнім часом швидкими темпами розвивається технологія 

вирощування монокристалів всіма відомими способами на космічних 

орбітальних станціях. Невагомість і космічний вакуум дають можливість 

вирощувати монокристали небачених раніше розмірів і хімічної чистоти. 

Монокристали знайшли широке застосування в сучасній фізиці і техніці. 

Всі напівпровідникові прилади (діоди, транзистори) є кристалами із спеціально 

введеними домішками. Виникла нова галузь електроніки - молекулярна 

електроніка. Монокристали є основною деталлю багатьох типів сучасних 

приладів, які дістали назву квантових підсилювачів і генераторів (мазерів і 

лазерів). 



Аморфні тіла - це тіла, фізичні властивості яких однакові у всіх напрямах. 

Прикладами аморфних тіл є шматки затверділої смоли, янтар, вироби із скла. 

Аморфні тіла ізотропні. За своєю будовою аморфні тіла нагадують дуже густі 

рідини. 

 

   кристалічне тіло     аморфне тіло 

 

Унаслідок підвищення температури час осідлого життя молекул 

зменшується, через що аморфне тіло поступово м'якне. Аморфні тіла 

не мають температури плавлення і питомої теплоти плавлення. Вони 

на відміну від кристалів з підвищенням температури неперервно 

перетворюються в рідину. 

Друга особливість аморфних тіл - це їх пластичність, 

тобто вони не мають межі пружності. Аморфний стан 

нестійкий: через деякий час аморфна речовина переходить в 

кристалічний стан. Але часто цей час буває дуже тривалим (роки і 

десятиріччя). До таких тіл належить скло. Будучи спочатку 

прозорим, протягом багатьох років воно мутніє: у ньому 

утворюються дрібні кристалики силікатів. 



У практичній діяльності людини великого 

значення набули аморфні речовини, які називають 

полімерами. Це високомолекулярні сполуки.  

Полімер (грец. πολύ- — багато (poli); μέρος — 

частина (meres) — «складається з багатьох частин») — 

природні та штучні сполуки, молекули яких 

складаються з великого числа 

повторюваних однакових або 

різних за будовою атомних угруповань, з'єднаних 

між собою хімічними або координаційними 

зв'язками в довгі лінійні або розгалужені ланцюги. 

Структурні одиниці, з яких складаються полімери 

називаються мономерами. 

Історичний розвиток полімерів 

Термін «полімерія» був уведений в науку І.Берцеліусом в 1833 р. для 

позначення особливого виду ізомерії, при якій речовини однакового складу, 

відрізняються молекулярною масою. Наприклад, етилен і бутилен, кисень і 

озон. Синтетичні полімери на той час ще не були відомі, а перші згадки про них 

відносяться до 1838 (полівініліденхлорід) і 1839 (полістирол). Тому такий зміст 

терміну не відповідає сучасним уявленням. 

Деякі полімери вірогідно одержували ще в першій половині XIX ст. Це 

були побічні та небажані на той час продукти «осмолення» основної хімічної 

реакції. Реакції полімеризації та поліконденсації, які вели до утворення таких 

продуктів на той час намагалися подавити. Тому для полімерів ще іноді 

використовують термін «смола». 

Загальна характеристика та класифікація 

Розмір молекули полімеру визначається ступенем полімеризації n, тобто 

числом ланок у ланцюзі. Якщо n = 10…20, речовина відноситься до легких 

масел. Зі зростанням n збільшується в'язкість, речовина стає воскоподібною, 

нарешті, при n = 1000 утворюється твердий полімер. Ступінь полімеризації 
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необмежений: він може бути 10
4
, і тоді довжина молекул досягає мікрометрів. 

Молекулярна маса полімеру дорівнює добутку молекулярної маси мономера та 

ступеня полімеризації. Зазвичай молекулярна маса перебуває в межах 10
3
 … 

3∙10
5
. Більша довжина молекул перешкоджає їхньому правильному 

впакуванню, і структура полімерів варіює від аморфної до частково 

кристалічної.  

Аморфні полімери плавляться в діапазоні температур, яка залежить не 

тільки від їхньої природи, але й від довжини ланцюгів; кристалічні мають точку 

плавлення. 

В основу класифікації полімерів закладені різні ознаки: походження, 

склад, методи утворення, структура, галузі використання. Так за походженням 

полімери поділяються на: 

1. природні або натуральні, до яких відноситься велика група (білки, 

крохмаль, целюлоза, натуральний каучук, природний графіт та ін.). 

2. синтетичні — утворені синтезом з низькомолекулярних речовин — 

мономерів (поліетилен з етилену, полістирол із стиролу). Це ведуча 

група, тому що синтез дозволяє цілеспрямовано регулювати склад і 

властивості. 

3. штучні — утворюються з природних полімерів шляхом їхньої хімічної 

модифікації (наприклад, при взаємодії целюлози з азотною кислотою 

утворюється нітроцелюлоза). 

Природні полімери утворюються в результаті життєдіяльності рослин і 

тварин й утримуються в деревині, вовні, шкірі. До природних полімерів 

відносять протеїн, целюлоза, крохмаль, шелак, лігнін, латекс. 

Зазвичай природні полімери піддаються операціям виділення очищення, 

модифікації, при яких структура основних ланцюгів залишається незмінною. 

Продуктом такої переробки є штучні полімери. Прикладами є натуральний 

каучук, виготовлений з латексу, целулоїд, що представляє собою 

нітроцелюлозу, пластифіковану камфорою для підвищення еластичності. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%97%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%BD%D1%96%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81


Природні та штучні полімери відіграють велику роль у сучасній техніці. 

Різке зростання виробництва та споживання органічних матеріалів відбулося за 

рахунок синтетичних полімерів — матеріалів, отриманих синтезом з 

низькомолекулярних речовин не природній аналогів. Без полімерів уже не може 

обійтися жодна галузь техніки, тим більше нової. За хімічною структурою 

полімери поділяються на лінійні, розгалужені, сітчасті та просторові.  

При нагріванні в'язкість лінійних полімерів зменшується і тоді 

вони здатні зворотно переходити спочатку у високоеластичний, а 

потім й у в'язкотекучий стан. Оскільки єдиним наслідком нагрівання 

є зміна пластичності, лінійні полімери називають термопластичними. 

Не слід уважати, що термін «лінійні» позначає прямолінійні, навпаки, 

для них більше характерна зубаста або спіральна конфігурація, що 

надає таким полімерам механічну міцність. 

Розгалужені (щеплені) полімери більше міцні, ніж лінійні. 

Контрольоване розгалуження ланцюгів служить одним з головних 

промислових методів модифікації властивостей термопластичних 

полімерів. Сітчаста структура характерна тим, що ланцюги зв'язані 

один з одним, а це сильно обмежує рух і приводить до зміни як 

механічних, так і хімічних властивостей.  

Якщо молекули полімеру містять реакційні групи, то при 

нагріванні вони з'єднуються безліччю поперечних 

міцних зв'язків, полімер виявляється зшитим, тобто 

здобуває просторову структуру. Таким чином, 

нагрівання викликає реакції, різко та незворотно, що 

змінюють властивості, матеріалу, що здобуває 

міцність і високу в'язкість, стає нерозчинним і неплавким.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%86%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


Термопластичні полімери 

отримують за реакцією полімеризації. При 

ланцюговій полімеризації молекулярна 

маса наростає майже миттєво, 

проміжні продукти нестійкі, реакція 

чутлива до присутності 

домішок і вимагає, як 

правило, високих 

тисків. Не дивно, 

що такий процес 

у природних умовах 

неможливий, і всі 

природні полімери 

утворилися іншим шляхом.  

 

Фізичні властивості 

Полімери здебільшого аморфні 

речовини. Довгі ланцюжки та велика молекулярна 

маса не дозволяють полімерам переходити до рідкого стану (швидше наступає 

хімічний розпад). Проте при підвищенні температури з полімерами 

відбуваються зміни — вони розм'якають і стають дуже пластичними. При 

низьких температурах полімери є досить крихкими матеріалами. 

Здебільшого використовуються механічні властивості полімерів. При 

температурі вищій за температуру склування їх неважко пресувати в довільну 

форму, при застиганні вони зберігають форму й можуть слугувати для 

інкапсуляції та інших цілей.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


Застосування 

Полімерні матеріали мають комплекс характеристик, які при умілому їх 

використанні забезпечують ефективні експлуатаційні властивості виробів та 

рентабельність їх виробництва. До основних переваг полімерів відносять: 

 висока технологічність, завдяки якій з виробничого циклу можна 

вилучити трудомісткі та коштовні операції механічної обробки виробів; 

 мінімальна енергомісткість обумовлена тим, що температура переробки 

цих матеріалів складає, як правило, 150–250 °C, що значно нижче ніж у 

металів та кераміки; 

 можливість отримання за один цикл формування відразу декілька 

виробів, у тому числі складної конфігурації, а при виробництві 

погонажних виробів вести процес на великих швидкостях; 

 практично всі процеси переробки автоматизовані. 

У наслідок перелічених особливостей полімери отримали виключно 

широке розповсюдження та ефективно використовуються практично в усіх 

галузях світового господарства. 

Основними виробниками полімерів є США, Японія, Німеччина, Корея, 

Китай. 

Близько 90% усього виробництва полімерних матеріалів приходиться на 

декілька різновидів великотоннажних полімерів. Випуск поліолефінів, 

поліетилену низької та високої щільності (ПЕНЩ та ПЕВЩ) та поліпропілену 

(ПП), становить від 35 до 45% загальної кількості об'єму виробництва,  

від 11 до 20% — частка полівінілхлориду (ПВХ), 9 — 13% припадає на 

полістирольні полімери, від 2 до 7% — на поліаміди. До 4% характеризується 

частка епоксидних смол, ненасичених поліефірів, поліетилентерефталата 

(ПЕТФ), полікарбонату (ПК), поліацеталей. 

У гірничій справі і дотичних галузях полімерні реагенти застосовують 

при флокуляції, збагаченні корисних копалин, заводненні родовищ нафти, 

підготовці бурових розчинів, спеціальних тверднучих речовин в'яжучих 

матеріалів тощо. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A0%D0%9D
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%84%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%80


Сировинна база виробництва полімерів 

На початку розвитку галузі основною сировиною були продукти 

переробки вугілля (продукти коксування і газифікації кам'яного вугілля). 

Сучасне виробництво полімерів базується на вуглеводнях — продуктах 

переробки нафти, попутного і природного газу. Доля цього виду сировини 

становить близько 90%, доля продуктів переробки вугілля — 9-10%, а доля 

рослинної сировини — лише 1%. Вартість сировини в собівартості виробництва 

полімерів становить 70-80%. 

Основною сировиною для виробництва полімерів є мономери — 

вуглеводневі гази різних джерел (природні та попутні нафтові гази, гази 

нафтопереробки). Вони є продуктами основного органічного синтезу і 

відносяться до різних гомологічних рядів: 

 парафінів — метана, етана, пропана, бутана і пентанів; вуглеводні цієї 

групи зустрічаються у природному і попутному нафтовому газі, а також 

утворюються при термічних і каталітичних процесах переробки нафти, 

вугілля та інших горючих копалин; 

 олефінів — етилена, пропілена, бутилена — утворюються при термічних і 

каталітичних процесах переробки нафти, а також при піролізі і гідруванні 

вуглеводневих газів групи парафінів; 

 діолефінів; головними представниками цього ряду, які мають велике 

практичне значення, є бутадієн і ізопрен. Вони найбільш економічно 

утворюються при дегідруванні вуглеводнів групи А і Б; 

 ацетилена — одержують крекінгом або піролізом вуглеводнів 

парафінового ряду. 

Мономери використовують для синтезу проміжних продуктів 

(напівпродуктів), наприклад фенолу, аніліну, метанолу, етилового спирту, 

бутадієну, стиролу, вінілацетилену, формальдегіду та ін. Далі відповідною 

переробкою напівпродуктів з них одержують складніші органічні речовини — 

синтетичні смоли, пластмаси, каучуки та ін. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%84%D1%96%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%84%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA


Полімери - основа гуми, лаків, фарб, 

клеїв, іонітів тощо. Завдяки введенню до 

полімерів домішок, можна створювати 

речовини з дуже цінними якостями: високою 

твердістю, легкістю, вогнестійкістю та ін. 

Крім аморфного, відкрито ще один стан речовини з 

подвійною природою – і рідини, і твердого тіла - це так 

звані рідкі кристали, особливий стан деяких 

органічних речовин. Для них характерна плинність і 

вони утворюють краплі. Однак їх краплі можуть мати 

не кулеподібну, а видовжену форму. Молекули у краплі 

розміщуються порядком, не властивим звичайним рідинам і твердим тілам. 

Якщо в твердих кристалах спостерігається дальній порядок розміщення 

частинок у трьох взаємно перпендикулярних напрямах, то в рідких - за одним 

напрямом (одновісний дальній порядок). 

Існують рідкі кристали в певному інтервалі температур, різному для різних 

речовин. Під час нагрівання вони перетворюються в звичайну рідину, внаслідок 

охолодження стають твердими кристалами. 

Розрізняють три основні типи рідких кристалів: смектичні, нематичні, 

холестеричні. 

 

     смектичний   пематичний  холестеричний 

     порядок    порядок   порядок 



У нематичних рідких кристалах (від грец. "нема" - 

нитка) молекули схожі на нитки. У цих кристалах відсутній 

дальній порядок в розташуванні центрів тяжіння молекул, 

у них немає шаруватої структури, їх молекули ковзають 

безперервно у напрямі своїх довгих осей, обертаючись 

навколо них, але при цьому зберігають орієнтаційний 

порядок: довгі осі направлені уздовж одного переважного 

напряму. Вони поводяться подібно до звичайних рідин.  

 

У смектичних рідких 

кристалах (від грец. "смегма" - мило) 

рівень впорядкованості вищий. 

Молекули смектика згруповані у 

шари. Прикладом смектика є розчин 

мила у воді. Коли ми миємо з милом 

руки, то шари молекул мила легко 

ковзають один відносно одного і 

шкіри, забираючи з неї бруд і 

передаючи його воді. 

 

Властивість холестеричних рідких кристалів 

змінювати колір у разі зміни температури 

використовують у медицині (для визначення 

ділянок тіла з підвищеною температурою) і в 

техніці (для перетворення невидимого й 

інфрачервоного проміння від нагрітих тіл у видиме 

зображення). 



 

Основні типи рідкокристалічних систем:  

(а) нематичні, (б) хиральні холестеричні, (в) смектичні,  

(г) хиральні смектичні, (д) дискоїдні нематичні,  

(е) дискоїдні колоноподібні. 

 

Дотепер вивчено понад 3000 речовин, що утворюють рідкі кристали. До 

них належать речовини біологічного походження, наприклад, 

дезоксирибонуклеїнова кислота, що несе код спадкової інформації, і речовина 

мозку. Подальші дослідження цих речовин не тільки розширять їх застосування 

в техніці, але й допоможуть проникнути в таємниці біологічних процесів. 

  



 Дайте письмові відповіді (пояснення) на питання: 

 Для грамотного використання споживачами виробів з 

пластмас (полімерів) на виробах є маркіровка, вказуюча 

полімер. На яких виробах Ви можете зустріти таку маркіровку? 

(((mmmaaaxxx   –––   777   бббаааллліііввв))) 

Маркіровка 

та назва полімеру 
Приклад використання 

 

Поліетілен-терефталат 

 

 

Поліетилен низького тиску 

 

 

Полівінілхлорид 

 

 

Поліетилен високого тиску 

 

 

Поліпропілен 

 

 

Полістирол 

 

 

Інші 

 

 

  



 Розгляньте наведену нижче схему та наведіть приклади полімерів 

відповідно даної класифікації 

(((mmmaaaxxx   –––   555   бббаааллліііввв))) 

 

 

 

 Для отримання додаткової оцінки, за бажанням, можна підготувати: 

 фотозвіт з виконання досліду за темою: 

«Вирощування кристалів». (Додаток 1) 

 

 

 

 пояснення, використовуючи наведені схеми, 

щодо принципу дії рідкокристалічного екрану 

(Додаток 2) 



СССАААМММОООСССТТТІІІЙЙЙНННААА   РРРОООБББОООТТТААА   №№№   555               ДДДооодддааатттоооккк   111   

ЗЗЗааавввдддааанннннняяя:::   

 Проведіть дослід з вирощування кристалів 

відповідно до наведеного опису та підготуйте 

фотозвіт з виконання  

 

 

ВВВииирррооощщщууувввааанннннняяя   кккррриииссстттаааллліііввв   

кккууухххооовввааарррсссььькккоооїїї   сссооолллііі   

Вирощування кристалів куховарської солі - 

процес, що не вимагає наявності якихось особливих 

хімічних препаратів. Кристали солі, які є у нас удома, - 

куховарська сіль або харчова сіль, або кам'яна сіль (все 

одне і те ж). Кристалами куховарської солі NaCl є 

безбарвні прозорі кубики.  

Хімічний стакан з насиченим розчином 

куховарської солі і нитка з «затравкою» для зростання 

кристалів. Через три доби після початку досліду нитка, 

опущена в насичений розчин, перетворилася на 

"намисто" з кристалів хлориду натрію. 

   

ВВВииирррооощщщууувввааанннннняяя   кккррриииссстттаааллліііввв   ммміііддднннооогггооо   кккууупппооорррооосссууу   

Вирощування кристалів мідного купоросу - проводиться також, як 

вирощування кристалів куховарської солі. Синій ромбоподібний кристал 

мідного купоросу вирощуються таким самим способом: спочатку готується 

насичений розчин солі, потім в цей розчин опускається вподобаний кристал 

солі (маленький кристал мідного купоросу). Якщо Ви вирішили не переливати 

розчин з ємкості, в якій його готували, то тоді треба кристал підвісити, що б він 



не торкався інших кристалів, що залишилися на дні! 

Вирощування кристалів проводять не тільки з розчинів, але і з 

розплавів солі. Яскравим прикладом можуть служити жовті 

непрозорі кристали сірки, що мають форму ромба або 

витягнутих призм. Але з сіркою, особливо, працювати не 

радимо. Газ, що утворюється при її випаровуванні, шкідливий 

для здоров'я.  

Можна уникнути зростання окремих граней кристала. 

Для цього на ці грані треба нанести розчин вазеліну або жиру.  

Хімічний стакан з розчином мідного купоросу і 

нитка з «затравкою» для вирощування кристалів. Через 

три доби після початку досліду на нитці з'явився кристал 

мідного купоросу, схожий на коштовний камінь. 

Судину з розчином поставимо у відкритому вигляді в 

тепле місце. Коли кристал виросте достатньо великим, 

виймемо його з розчину, обсушимо м'якою ганчірочкою або 

паперовою серветкою, обрізатимемо нитку і покриємо грані кристала 

безбарвним лаком, щоб оберегти від «вивітрювання» на повітрі. 

   

ЩЩЩооо   пппооотттрррііібббнннооо   зззнннааатттиии!!!   

Щоб виростити кристал, корисно знати, які процеси управляють його 

зростанням; чому різні речовини дають кристали різної форми, а деякі зовсім не 

утворюють кристалів; що треба зробити, щоб кристали вийшли великими і 

красивими. 

Якщо кристалізація йде дуже поволі, виходить один великий кристал, 

якщо швидко - безліч дрібних кристалів. Речовини, що складаються з одного 

кристала, називають монокристалічними (приклад - алмаз), а з безлічі дрібних - 

поликристаллическими (такі як метали і багато інших речовин). 

Вирощування кристалів проводять різними способами. 



ЗЗЗааалллееежжжннніііссстттььь   зззррроооссстттааанннннняяя   кккррриииссстттаааллліііввв   вввіііддд   тттееемммпппееерррааатттуууррриии   

Наприклад, охолоджуючи насичений розчин. З пониженням температури 

розчинність більшості речовин зменшується, і вони, як то кажуть, випадають 

в осад. Спочатку в розчині і на стінках судини з'являються крихітні кристали-

зародки. Коли охолоджування повільне, а в розчині немає твердих домішок 

(скажімо, пил), зародків утворюється 

небагато, і поступово вони 

перетворюються на красиві кристали 

правильної форми. При швидкому 

охолоджуванні центрів кристалізації 

виникає багато, сам процес йде активніше. Правильних кристалів при цьому не 

вийде, адже безліч кристалів, що швидко ростуть, так само заважають один 

одному, як декілька паркетників, що працюють в одній кімнаті. 

Якщо розчин охолоджувати швидко, то кристали будуть теж рости 

швидко, але їх форма може виявитися неправильною. 

Якщо розчин охолоджувати 

повільно, то форма може виявитися 

правильною 

   

ЗЗЗааалллееежжжннніііссстттььь   зззррроооссстттааанннннняяя   кккррриииссстттаааллліііввв   вввіііддд   вввииидддааалллееенннннняяя   вввооодддиии   ззз   

нннааасссииичччееенннооогггооо   рррооозззчччииинннууу   

Вирощування кристалів можна здійснити і іншим способом - поступовим 

випаровуванням води з насиченого розчину. І в цьому випадку чим повільніше 

випаровується вода, тим краще виходять кристали. Можна залишити відкриту 

судину з розчином при кімнатній температурі на тривалий термін - вода при 

цьому випаровуватиметься повільно (особливо якщо зверху покласти лист 

паперу, який заразом захистить розчин від пилу). Ростущий кристал можна або 

підвісити в насиченому розчині на тонкій міцній нитці, або покласти на дно 

судини. У останньому випадку кристал періодично треба повертати на інший 



бік. У міру випаровування води в судину слід підливати свіжий розчин. Навіть 

якщо початковий кристал мав неправильну форму, він рано чи пізно сам 

виправить всі дефекти і прийме форму, властиву даній речовині. 

Вирощування кристалів - процес цікавий. Цікавий, але такий, що вимагає 

дбайливого і обережного відношення до своєї роботи. Час від часу 

кристалізатор необхідно чистити: зливати розчин і видаляти дрібні кристали, 

що наросли на основному, а також на стінках і дні судини. Теоретично розмір 

кристала, який можна виростити у такий спосіб, необмежений. Відомі випадки, 

коли ентузіасти отримували кристали такої величини, що підняти їх могли 

тільки за допомогою товаришів.  

   

ОООтттжжжеее,,,   пппррроооцццееессс   вввииирррооощщщууувввааанннннняяя   кккррриииссстттаааллліііввв   ррроооззздддііілллииимммооо   нннааа   

оооссснннооовввнннііі   ееетттааапппиии:::   

ЕЕЕтттаааппп   111:::      

Розчинити сіль, з якої буде рости кристал, в 

підігрітій воді (підігріти потрібно для того, щоб сіль 

розчинилося трохи більше, чим може розчинитися при 

кімнатній температурі). Розчиняти сіль до тих пір, 

поки будете упевнені, що сіль вже більше не 

розчиняється (розчин насичений!) 

 

ЕЕЕтттаааппп   222::: 

Насичений розчин перелити в іншу ємність, де 

можна проводити вирощування кристалів (з 

урахуванням того, що кристал збільшуватиметься). На 

цьому етапі стежте, щоб розчин не особливо остигав. 

   

   



ЕЕЕтттаааппп   333::: 

Прив'яжіть на нитку кристал солі, нитку 

прив'яжіть, наприклад, до сірника і покладете сірник 

на краї стакана (ємкості), де налитий насичений 

розчин. Кристал опустите в насичений розчин. 

 

ЕЕЕтттаааппп   444:::   

Перенесіть ємність з насиченим розчином і кристалом в місце, де немає 

протягів, вібрації і сильного світла (вирощування кристалів вимагає 

дотримання цих умов). 

 

ЕЕЕтттаааппп   555:::      

Накрийте чим-небудь зверху ємність з кристалом (наприклад, папером) 

від попадання пилу і сміття. Залиште розчин на пару днів. 

  

ВВаажжллииввоо  ппаамм''яяттааттии!!  ВВиирроощщуувваанннняя  ккррииссттаалліівв::    

11..  ККррииссттаалл  ннее  ммоожжннаа  ппррии  ззррооссттаанннніі  ббеезз  ооссооббллииввооїї  ппррииччииннии  ввииййммааттии  зз  

ррооззччииннуу..  

22..  ННее  ддооппууссккааттии  ппооппааддаанннняя  ссммііттттяя  вв  ррооззччиинн,,  ддее  ррооссттее  ккррииссттаалл..  

33..  ППееррііооддииччнноо  ((рраазз  ннаа  ттиижжддеенньь))  мміінняяттии  ааббоо  ооннооввллююввааттии  ннаассииччеенниийй  

ррооззччиинн..  

  

Зростання кристала починається тоді, коли в розчині є центр 

кристалізації, наприклад у вигляді маленького кристала, порошинки. Щоб 

виростити один великий кристал, в насичений розчин, що не остигнув, треба 

підвісити на нитці невеликий кристал - «затравку». Спочатку він трохи 

розчиниться, а потім почне рости до великих розмірів 

 

   



ВВВииигггооотттооовввлллееенннннняяя   сссууувввеееннніііррріііввв   

 

Навчившись вирощувати кристали, в домашніх умовах і оволодівши 

технологією, ми вирішили піти далі. 

Зробимо каркас рибки з 

дроту, нитку (бажано товсту і 

шерстяну) умочимо в цей розчин і 

обваляємо в сухому залишеному 

порошку мідного купоросу; даємо 

їй висохнути. 

 

 

Потім цю нитку намотуємо на 

каркас рибки і опускаємо в холодний 

розчин мідного купоросу, через 4-5 ч 

вона покриється кристалами, а якщо 

залишити її ще години на 10-20 ч, 

отримаємо прекрасні, неповторної 

краси кристали на моделі рибки. 

Дуже красиві сувеніри отримані з розчину солей заліза. (Fe2Cl3 - хлорид 

заліза і Fe2 (SO)4 - сульфат заліза. Кристали мають 

колір від яскраво-червоного до темно-червоного. 

 

 

 

 

 

 

 



Ось, що з цього вийшло! 

В результаті експерименту можна отримати ось такий світ кристалів. 

 

 

  



 

 

  



СССАААМММОООСССТТТІІІЙЙЙНННААА   РРРОООБББОООТТТААА   №№№   555               ДДДооодддааатттоооккк   222   

ЗЗЗааавввдддааанннннняяя:::   

 Поясніть, використовуючи наведені схеми, 

принцип дії рідкокристалічного екрану. 

 

 

 

   

СССхххееемммааа   111   

 

 

 

 



СССхххееемммааа   222   

 



СССхххееемммааа   333   

 

  



СССхххееемммааа   444   

 

 


