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Містить сім лабораторних робіт, які охоплюють зміст двох модулів 
дисципліни: «Методи дослідження властивостей силіційорганічних
покриттів», «Особливості нанесення та використання силіційорганічних 
покриттів».

Для студентів спеціальностей 7/8.091605 «Хімічна технологія 
високомолекулярних сполук», може бути корисний для всіх хто займається 
проблемами покриттів.



В С ТУП

Лабораторний практикум призначений для використання в 
умовах кредитно-модульної системи. Практикум містить сім 
лабораторних робіт, які охоплюють матеріал двох модулів. До 
модуля 1 «Методи дослідження властивостей силіційорганічних 
покриттів» входять лабораторні роботи 1—3, а до модуля 2 «Особ
ливості нанесення та використання силіційорганічних покриттів» -  
роботи 4-7.

Основна мета лабораторного практикуму -  засвоєння 
теоретичних основ методів дослідження властивостей 
силіційорганічних покриттів, а також особливостей нанесення та 
використання силіційорганічних покриттів.

У практикумі описано технології нанесення гідрофобних 
силіційорганічних покриттів на матеріали, наведено визначення 
водопоглинання при повному зануренні і капілярному підсосі та 
визначення гігроскопічності гідрофобізованого матеріалу.

Наведено прилади для контролю товщини, твердості, адгезії та 
блиску силіційорганічних покриттів. Подано технічні 
характеристики, галузь застосування і основні правила експлуатації 
апаратури і приладів.

Виконання кожної роботи оцінюється згідно з вимогами, 
викладеними в робочій навчальній програмі. Після виконання всіх 
лабораторних робіт, передбачених модулем, визначається кількість 
балів, яка входить до поточної рейтингової оцінки.
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