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КІРІСПЕ
оғары молекулалық қосылыстар химиясы осы
ғылымның қарқынды түрде дамып келе жатқан
бағыттарының бірі. Полимерлерге деген ерекше
назар аудару, соларға арналған көптеген еңбектер, синтетикалық полимерлерді өнеркәсіптік өндірудің ауқымды көлемдері олардың таңғажайып физика-химиялық қасиеттеріне негізделген. Сол себептен полимерлер туралы ғылым химияның,
физиканың жэне механиканың заңдылықтарымен тығыз байланысты.
Жоғары молекулалық қосылыстарды синтездеудің жаңа
тәсілдерін дамытатын полимерлер алу химиясымен қатар,
олардың физикасы және механикасы дамуда, сонымен бірге
жоғары молекулалық қосылыстарды химиялық түрлендіру
немесе полимерлерді модификациялау саласы дамуда.
Жобаланған қасиеттері бар синтетикалық полимерлі материалдар алу үшін, ғылыми негізделген өңдеу тәсілдері қажет,
яғни полимерлердің беріктігін арттыратын, морһтығын төмендететін, созылғыштығын жоғарылататын молекуланың қолайлы құрылымын қалыптастыру тәсілдері керек. Полимерлердің қызмет ету мерзімін арттыру үшін оларға жылу төзімділігін, динамикалық беріктігін және т.б. негізгі қасиеттерін
арттыратын арнайы қоспалар қосады.
Қазіргі кезде полимерлердің маңызы зор, сондықтан оларды
өндіру мен тиімді пайдалану-халық шаруашылығын дамытудағы негізгі бағыттардың бірі. Полимерлерді өнеркәсіптің не-
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