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3.3.Tworzywasztuczne
Historia ,or*o;u Swiatowegoprzemyslu tworzyw sztucznych rozpoczglasiQw latach
1850-1875,kiedy po raz pierwszyna skalqprzemyslow4wyprodukowanow USA celuloid
(tworzywo polsyntetyczne otrzymane z azotanucelulozy i kamfory). NastEpnym tworzywem produkowanym od 1897 roku w Niemczech w skali przemyslowej byt galalit (rog
sztuczny,kazeinit - tworzywo sztuczneotrzymanez kazeiny podpuszczkowejutwardzoneJ
formalinfl. W dziesiqc lat pozniej rozpoczEtoprodukcjp Lywicy fenolowo-formaldehydowej, bEd4cej pierwszym tworzywem sztucznym otrzymywanym calkowicie syntetycznre.
Duzym osi4gnigciem w historii rozwoju tworzyw sztucznych byto teZ uruchomienie
Obecnieprodukcja tworzyw
w Niemczechw roku 1915 produkcji kauczukusyntetycznego.
sztucznychnalezy do najpotgzniejszychi najszybciej rozwijaj4cych siq branz przemyslu
chemicznego. Pojawiaj4 siQ coraz nowsze rodzaje polirnerow o niezwyklych wlaSciwoSciach.
Pocz4tki przemyslu tworzyw w Polsce siqgaj4 lat trzydziestychdwudziestegowieku,
kiedy to powstalo kilkanaScie niewielkich zakladow zajmuj4cych siQ przetw6rstwem
W roku 1934 w Krywaldzie rozpoimportowanychtworzyw fenolowo-formaldehydowych.
czqto produkcjq Zywic fenolowo-formaldehydowych,a w Pionkach - produkcjq galalitu
i celuloidu.
Tworzywami sztucznymi nazywa siE materialy niemetaliczneprzetwarzanew wyroby
uzytkowe metodami obr6bki plastycznej (prasowanie,wytlaczanie, itd.), odznaczaj4cesiq
wlaSciwoSciamiplastycznymi w warunkach przetw6rstwa,a nie maj4ce tych wlaSciwoSci
w warunkachuzytkow anra.
Tworzywa sztucznes4 materialami, w ktorych najistotniejszyskladnik stanowi4 zwiLzki
wielkocz1steczkowe, syntetyczne lub pochodzenia naturalnego.Oprocz zwrqzku wielkoczqsteczkowego tworzywo srtuczne zawiera skladniki dodatkowe, ktore nadaj4 mu
korzystne wlaSciwoSciuzytkowe. Skladnikami tymi mog4 byc: wypelniacze, stanowi4ce
nawet do 40-50 % masy tworzywa, a pozwalaj4cezmniejszyc zuZycie wlaSciwego zwiEzku
wielkocz4steczkowegoi poprawii jakoSi wyrobu, zmiqkczacze(plastyfikatory) zwiEkszajEce plasfycznosii elastycznoSitworzyw, pigmenty ibarwniki, stabilizatory,Srodki matuj4ce, Srodki opolniaj4cepaleniei wiele innych.
WiqkszoSi zwiqzkow wielkoczqsteczkowych jest zbudowana z wielkiej liczby, nie
mniejszej niz 10000, powtarzaj4cychsiq i polqczonychze sob4 identycznych element6w
podstawowych, nazywanychmerami. Dlatego teZ zwiqzki wielkoczqsteczkowenosz4 r6wnie? nazwQpolimerow.
Klasyfika cj a zw i4zk5w wielkocz4steczkowych
podzial polimer6w moZe byi dokonany w oparciu o szereg rohnych kryteriow. Ze
wzglpdu na pochodzeniemoznaje podzielii na.
1) naturalne, wystEpuj4cew przyrodzie(celuloza,bialko, kauczuk);
2) otrzymywane z polimer6w pochodzenia naturalnego w wyniku chemtcznei zmiany
wlaSciwoScipolimer6w naturalnych;
3) syntetyczne, wytwarzane w drodze reakcji chemicznej ze zwiqzkow malocz4steczkowych (monomer6w).
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Ze wzglgdu na rodzaj reakcji chemicznej prowadz4cejdo otrzymania syntetycznych
zwiqzkow wielkoczqsteczkowych moZna wyroznic ich trzy rodzaje: polimery, polimery
kondensacyjnei polimery addycyjne.
1. Polimery sE zwiqzkami wielkoczEsteczkowymi,
kt6re powstaj4 w wyniku l4czenia siq
prostych czqsteczek,zwanych monomerami, poprzedzonych rozerwaniem wystqpuj4cegow nich wiqzaniapodwojnego.
2. Polimery kondensacyjne sq zwiqzkami wielkoczqsteczkowyrnitworz4cyrni siQ przez
pol4czeniejednakowych lub roznych cz4steczeko dwu roznych grupach funkcyjnych,
czemu towarzyszy wydzielenie czqsteczekprostych zwiqzkow (wody, amoniaku, chlorowodoru, itp.). Szczeg6lniepodatnedo kondensacjis4 aldehydy,ketony i estry, zawteraj4cewodor przy pierwszym, licz4c od grupy funkcyjnej, atomie wEgla.Do polimerow
kondensacyjnych nale?y grupa zwiEzkow wielkoc zqsteczkowych zwanych potocznie
zywicami. NajwiEksze znaczeniemajq Zywice fenolowo-formaldehydowe,aminowo-formaldehydowe,alkidowe i silikonowe.
3. Polimery addycyjne tworz4 siq na skutekprzemieszczeniawodoru pomiEdzy czqsteczkami dwu roilnych zwiqzkow, bez wydzieleniajakichkolwiek innych produktow reakcji
pozapolimerem.
Polimer nie stanowijednego indywidualnegozwiqzkuchemicznegoo Sci5leokreSlonych
o r6znej masie
wlaSciwoSciachfizykochemicznych,lecz jest mieszanin4malcrocz4steczek
cz4steczkowej.
Polimerymog4 miec strukturg jedno-, dwu- lub tr6jwymiarow4. W przypadkustruktury liniowej fiednowymiarowej), zwanej teZ nitkowata, czqsteczkrmog4 byc ulohone rowTego rodzalustruktura
nolegle do siebie,zwiniqte w ktqbek lub wzajemniepoprzeplatane.
jest charakterystyczna
dla polietylenu,polipropylenu,poliestr6wi poliamid6w- dziqki niej
polimery te wykazujEdulEwytrzymaloSi i elastycznoSi.Latwo jednak ulegaj4rozpuszczaniu w rozpuszczalnikach
oraz stopieniupo podgrzaniu.Przez mechaniczneorientowanie
tego rodzaju czqsteczek,polegaj4ce na r6wnoleglyrn uszeregowaniumakrocz4steczek,
molna uzyskiwai z nich wl6kna i folie. Struktura trojwymiarowa powstaje w wyniku
lqczenrasiE ze sob4 czEsteczeko strukturzeliniowej lub rozgalgzionejza pomoc4 mostkow.
Zwiryki o tej strukturze sqprzewaZniecialarni stalymi lub kauczukopodobnymi,nietopliwymi i trudno rozpuszczalnymi.PlastycznoSii elastycznolc maleje wraz ze wzrostem
liczby mostk6w.
Klasyfikacja tworzyw sztucznych
W zaleinoSci od rodzaju zwi4zku wielkocz4steczkowego uzytego do produkcji
tworzyw a sztucznegomolna wyroZnic:
1) tworzywa sztucznepolimeryzacyJne,,
ne,
2) tworzywasztucznepolikondensacyj
3) tworzywasztucznepoliaddycyjne.
Przyjmuj4cza podstawgklasyfikacjiwlaSciwo5ciuzytkowe i technologicznetworzyw
sztucznychmoznaje podzielic na dwie grupy:
I ) elastomery,
2) plastomery.
Elastomery sq to takie tworzywa, ktore podczasrozciqganiaw temperaturzepokojowej
wydluzaj4 siQ ponad 100 %. Do tej grupy tworzyw sztucznychzalicza siQ wszystkie
odmianykauczukui poliizobutylen.
Plastomery s4 to takie tworzywa, kt6rych wydluZeniepodczasrozci4ganiaw temperaturze pokojowej nie przekraczaI00 %. Pod niewielkim obci4zeniernulegaj4one nLeznacz-
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obci4zentuzaczynaj4odksztalcaisig
poddawanezaSwzrastaj4cernu
nym odksztalceniom,
zniszczeniu.
plastycznie,
a nastqpnieulegaj4 mechanicznemu
W grupieplastomerowwyrozniasiq trzy rodzajetworzyw:
(termoplasty),
I ) termoplastyczne
(termoreaktywne),
2) termoutwardzalne
3) chemoutwardzalne.
Tworzywa termoplastyczne miEkn4 przy podwylszentu temperatury,a po ozigbieniu
wracaj4do pierwotnegostanu,zachowuj4cpoprzedniewlaSciwo$ci,takie jak rozpuszczalnoS6czy topliwoSc.Do termoplastowzaltczasiE wiqkszoSctworzyw polimeryzaeyJnych,
pochodnecelulozy,polia ponadtopoliarnidy,poliwEglany,polisulfony,termoplastyczne
estry.
Tworzywa termoutwardzalne przy wzroScietemperaturystaj4siq plastyczne,a nastqpnie w wyniku reakcji powoduj4cychutworzeniestrukturytr6jwymiarowej twardniej4, staj4
Najwazniejszymiprzedstawicielamitej grupy tworzyw
siq nietopliwe i nierozpaszczalne.
s4 fenoplastyi aminoplasty.
Tworzywa chemoutwardzalne ulegaj4utwardzeniujuz w temperaturzepokojowej pod
wplywem dzialaniaspecjalnychsubstancjichemicznychzwanychutwardzaczatni.Reakcje
wigksz4 szybkoSci4w temperaturachpodwyzszonych.Przyklademtych
takie przebiegaiq_z
epoksydowei uretanowe.
tworzyw mog4 byc zywicepoliestrowenienasycone,
Kolejnym kryterium podzialu tworzyw sztucznychjest ich zachowanie sig w plomieniu. Mog4 one byi:
(PPS).
1. Niepalne: politetrafluoroetylen(PTFE, teflon), polifenylenosiarczek
2. Palne, ale gasnacepo wyjgciu z plomienia. Do tej grupy tworzyw nalez4:aminoplasty
melaminowe(MF), aminoplastymocznikowe(IIF), fenoplasty(FP, PF), silikony (SI),
poliamidy (PA), poliestry(na przykladPET), poliwgglany(PW, PC), polichlorekwinylu
(PCW, PVC), polichloropren (kauczuk neoprenowy),galalit (kazeinit, sztuczny 169,
CS).
3. Plon4ce po wyjgciu z plomienia. Przykladamitakich tworzyw s4: poliizopren (kauczuk), poliuretany (PLIR), polimetakrylanmetylu (PMMA), polietylen (PE), polipropylen (PP), Zywice epoksydowe (EP), polialkohol winylowy (PAW, PVAL), polistyren
(PS), polioctan winylu (POW, PVAC), octan celulozy (CA), celofan, azotancelulozy
(nitroceluloza,CN).
Do przetw6rstwana wyroby uzytkowe urywa siE zwykle tworzyw sztucznychw postaci
Tyw rc, tloczyw Iub p olwyro b ow ( polfabrykatow).
Zywice mogq wystqpowai jako tak zwanezywice technicznei s4 stosowanedo bezpoSredniegoprzetw6rstwalub stanowi4 surowiec wyjSciowy do wytwarzania tloczyw, laminatdw, farb i lakier6w, klej6w i kit6w, past lub kompozycji proszkowychdo otrzymywania
powlok. Zywice technicznese dostarczaneu\tkownikom w postaci cieczy o r6znej konsystencji,najczgsciejggstoplynnej.W sklad ich moge wchodzic rolne Srodki pomocnicze,
jak wyp elniacze,zmigkczaeze,pigmenty lub barwniki.
Tloczywa s4 to polprodukty do formowania wyrobow uzytkowych z tworzyw sztucznych pod ciSnieniemi w podwylszonej temperaturze.Otrzymujesig je t tywic z dodatkiem
wypelniaczy i innych Srodkow pomocniczych. MogE miei postac proszku, granulek,
krajanki lub skrawkow teksfylnych nasyconych?ywicq.
P6lfabrykaty z tworzyw sztucznychuzyskuj4 postai wyrobu gotowego po odpowiedniej obrobcewykoriczeniowej,kt6ra nadajeim ostatecznyksztalt uzytkowy. Sq one dostarczanew postaci folii, plyt, blok6w, rur, prqt6w, wqzy. Do polwyrobow z tworzyw sztucznych zaliczasig rowniez laminaty wytwarzanew postaciplyt, rur, prqt6w.
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Laminaty (wyroby warstwowe) s4 utworzone z wielu warstw no5nika, zlqczonych
w caloSi (zazwyczaj pod zwigkszonym ciSnieniem)za pomocq zywicy. W charakterze
noSnik6w stosuje siQ najczpsciej tkaniny z wlokna szklanego, tkaniny bawelniane lub
azbestowe i papier. Do nasycaniatych noSnikow uzywane s4, przed.ewszystkim, 2ywice
poliestrowe, epoksydowe, fenolowe, aminowe. Polwyroby z laminatow s4 materialami
szfywnymi i moznaje obrabiacmechanicznie.
WlaSciwo5citworzyw sztucznychi ich zastosowanie
GpstoSiroznychtworzyw sztucznychwaha siE w granicachod 0,9 do 2,2 glcm3;istniej4
tez tworzywa sztucznespecjalnegotypu (tworzywa piankowe) o gqstoSci0,02-0,1 g/cm3.
WytrzymaloSi niektorych tworzyw sztucznychprzewyZszanawet wytrzymaloScniekt6rych
gatunk6w stali, Zeliwa, duraluminium i innych metali. Pod wzglqdem odporno5ci
chemicznejtworzywa sztucznenie maj4 sobie r6wnych wSr6d metali. S4 one odporne nie
tylko na dzialaniewilgoci powietrza, Tecztakzetakich agresywnychSrodk6w chemicznych,
jak kwasy i zasady.Tworzywa sztuczne sqzazwyczaj dielektrykami. Obecnie znany jest
szereg tworzyw sztucznych odznaczaj4cychsiE du24 odpornoSci4na dzialanie wysokich
i niskich temperatur,co umoZliwia ich zastosowaniedo produkcji wyrob6w pracuj4cych
w szerokichgranicachtemperatur.
Jednym z najwiqkszych odbiorcow tworzyw sztucznychjest budownictwo. Wykorzystyr,vane
s4 one do produkcji wyktadzin podlogowych (pPVC - zmigkczony PVC), rur
ciSnieniowychdo wody pitnej (uPVC - niezmiqkczonyPVC), rur do cieplej wody oraz
w systemach ogrzewania mieszkari (chlorowany PVC), rur do kanalizacji wewnqtrznej
(PVC i PP), rurek elektroinstalacyjnych(uPVC) do prowadzeniaprzewod6w elektrycznych, okien, drzwi i rynien (uPVC), izolacji termicznych(spienionyPS), pianek poliuretanowych, pokryi dachowych(kompozyt polimerowo-bitumicznywzmocnionysiatk4 poliestrow4), okladzin zewngtrznych budynk6w (siding), tapet zmywalnych (pPVC), farb
emulsyjnych, lakierow i klei. Wyroby te powinny miei atesty Paristwowego Zakladu
Higieny, InstytutuTechniki Budowlanej,InstytutuP ozarnictwa.
Polichlorek winylu, dziqki szerokimmozliwoSciommodyfikacji, zajmujejedn4 z czolowych pozycji wSrod materialow polimerowych stosowanychw medycynie (pojemniki na
ptyny odzywczei doirylne,dreny, wqZe,rqkawice).NiskociSnieniowyPE uzywanyjest do
sporz4dzaniaendoprotezstawu biodrowego.Sztucznekomory serca wytwarzanes4 z kauczuk6w poliuretanowych.
Ponad 30% produkowanychmaterial6w polimerowych zuzywa przemysl opakowaniowy. Jako przyklad molna podai: butelki z PET - wody mineralne,napoje chlodz4ce,
oleje jadalne, butelki z poliolefin - przemysl chemiczny i owocowo-warzywny,butelki
z PVC - oleje jadalne, wody mineralne,kanistryz PE, kontenerytypu ,,big bag" z tkanin
PP - sypkie materialy, przemysl chemiczny i budowlany, folie termokurczliwe i rozciqgliwe - formowanie ladunk6w paletowych,pudelka ipojemniki na Srodki kosmetyczne
produkowane metod4 wtrysku, ksztaltki styropianowe zabezpieczeniesprzqtu elektronicznego,pojemniki na iaja,opakowania termoformowanez folti PS - produkty sporywcze, na przyklad na margarynQ,opakowanietypu blister - opakowania tabletek, kartony
z laminat6w- soki owocowe,napoje,mleko.
O przysztymzastosowaniutworzyw decydowai bqd4 rnigdzy innymi: mozliwoSi uZytkowania w dlugim okresie, rnozliwoSi wielokrotnegouzytkowania(butelki), mozliwoSc
recyklingu,podatnoSina biodegradacjQ,
brak alternafywnegomaterialunaturalnego,obojgtnoScfizjologiczna.
Oprocz niew4tpliwych zalet tworzyw sztucznychniektore z ich skladnikow mog4 nie
byc obojqtnedla zdrowia ludzi i zwierz4t.Na przyklad ftalany naleaqdoczynnik6w aktywnych hormonalnie.Wiqzq siE one z receptoramihormonow w organizrnie.Czasamimog4
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3.3.2.Otrzymywaniepolistyrenumetod4perelkow4
3.3.2.1.Polimer y zacja
Jednq z reakcji tworzenra zwiqzkow wielkoczqsteczkowychjest reakcja polimeryzacjt,
ktora polega na lqczeniu sig ze sob4 monomerow zwi qzku w makrocz4stec
zke. W czasie
powstawaniamakrocz4steczkinie s4 wydzielaneprodukty uboczne,jak ma to miejsceprzy
polimeryzacji kondensacyjnej(polikondensacji).Polirneryzacjiulegajqzwiqzki zawieraj4ce
wiqzania nienasycone.Wi4zania te s4 wysycane przez przylqczenie czqsteczekmonomeru.
Reakcjgpolimeryzacji(na przykladziestyrenu)mozna ogolnie zapisai nastqpuj4co:
-CH - CH
CH : CH 2----------|
t)n
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Polimeryzacjajest reakcj4laricuchow4 do ktorej zapocz4tkowania
niezbqdnejest utworzenre odpowiedniej liczby rodnik6w. Rodnik utworzony z jednego monomeru zwiqksza
swQ masQ czqsteczkow4(przez przylqczenienastgpnychcz4steczekmonomeru) bez obnilenra reaktywnoSci.Energia potrzebna do przeksztalceniaczEsteczkiobojqtnej w rodnik
i zapocz4tkowaniareakcji jest znaczniewigksza niz energia przylqczeniadalszych monomerdw. Podczas polimeryzacji makroczqsteczkapowstaje natychmiastowo, osi4gaj4c
praktycznie od razu znacznEmasQ czEsteczkow4okreslone warunkami reakcji. W czasie
polimeryzacli mamy do czynienia z ci4gtyrn przyrostem iloSci wielkoczqsteczek,,
a nie
z powiqkszaniemich masy czqsteczkowej.
W zaleZnoici od mechanizmn inicjowania rozroZnia siE polimeryzacjg: rodnikow4
jonow4 (kationowqi anionowS orazkoordynacyjn4.
Polimeryzacia rodnikowa zachodzidziqki powstaniuw Srodowiskureakcji aktywnych
wolnych rodnikSw, zdolnych do przylqczeniacz4steczkimonomeru. Zrodlen rodnikow
mog4 byi samemonomery,z kt6rych wolne rodniki powstaj4pod wplywern podwyZszonej
jonizuj4cego.Najczgsciejjednak reakcjqinicjuje
temperatury,Swiatlalub prornieniowania
siq przez wprowadzeniedo monomeru substancjilatwo rozkladaj4cejsiq z wytworzeniem
rodnik6w. Takimi substancjamimogq byi nadtlenki,wodorotlenki, azozwiqzki.Szybko5i
rozpaduwymienionychzwi4zkowzaleZyod ich budowy itemperatury.SzybkoSiinicjowania polirneryzacjimozna wiEc regulowacprzez dodatek odpowiedniegoinicjatora oraz
przez wybor parametr6wprocesu.Polimeryzacjiwedlug mechaniztnurodnikowegoulegaj4
takie substancje,jak: etylen, alkohol winylowy, octan winylu, styren,metakrylanmetylu,
butadien, chloropren. Reakcja wzrostu lancucha polega na przylqczaniudo aktywnego
rodnika kolejnych cz4steczekmonomeru. Szybko6c wzrostu lancucha jest bardzo duaa
w porownaniuz szybkoSci4inicjacji. Polimeryzacjaprzebregatym szybciej,im wyzszajest
temperatura.Ze wzrostemtemperaturymalejejednak masa czqsteczkowapolirrreru(tabela
3.3.2.I). Czaspotrzebnydo otrzymania
lancuchaskladaj4cego
siq z 1000jednostekmonomerujest rzqdu l0-' - 10-' sekund.
Reakcja polirneryzacli rodnikowej na przykladzie styrenu sklada siQ z nastppuj4cych
etap6w:
l. Tworzenterodnik6wz nadtlenkubenzoilu

(c,Hrcoo)rqi9g 2c6H 5coo *'
iB6

qHJ * CO,

qHTCOO**

W polirn eryzacjibior4 udzialoba rodniki: C6H5''i C6H5COO-.
2. Pocz4tektworzenialancucha

gdzie:R. - rodnik inicjatora.

3. Wzrostlaricucha

4. Zakonczeniewzrostu laricucha
a) rekombinacjarodnikSw

2 n- CH,-

R- CH2-gH- CH- Cq- R
?H.----------------

o

0 0

lub

b) przeniesienieatomu wodoru pomigdzydwornarodnikamr

R- CH;

o

?H-

CH;CH* + R- CH,-

o

-------->R- CHr-

?H-

o

9H-

CH;CH*-------------+

o

't8'

CH-CH + R- CI

o

6.K-cH

c) z udzialem rozpuszczalnrka
(HOH)

R- CH;fH-

o

CH;CH* + HR, #

> R- cH,

o

9H-

o

(orl)

cH;!$. nT

o

gdzie:Rr - rodnik mog4cy inicjowac nowy laricuclt
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T abela3. 3. 2. 1 .W p l y w i l o S c i n i c j a to ra(n a d tl errku
benzoi l u)i ternperatury
pol i rrreryzacj
i pocz4tkor.v4szybkoSc
na
procesu+orazmasQczEsteczkowq
otrzymanego
polinreru

Nadtlenek
benzoilu
lVo wag.l

Temperatura2J"C
SzybkoSc
pocz4tkowat

Temperatura50oC
SzybkoSc
pocz4tkowa*

Masacz4steczkowa

Masa czasteczkowa

0,0

0,00046

0,045

5 000000

0,2

0,04

0,4

2 000000

0,4

0,06

2 800000

0,56

1,0

0,09

I 700000

0,90

l 500000
l 000000

1,25

700000

2,0

540000

2.0

400000

2,0

0 , 13

4,0

0,l8

r 250000
770000

6,0

0.23

600000

*) szybkoSiwyrazonaprocenterrr
przereagowania
nronomerLr
w ci4gu I godziny

Polimeryzaciajonowa (anionowai kationowa)jest rodzajempolimeryzacii,kt6ra przebiegaprzezetaptworzeniasipjonu (kationulub anionu).
Katahzatoramipolimeryzacii kationowej sq kwasy protonowe lub kwasy Lewisa (AlCl3,
BFr, SnCla,TiCl4, AlB13,) ur.ktywowane
dodatkiemco-katalizatora(bqd4cegoZrodlem proton6w lub innychjonow dodatnich),ktorym najczEsciej
jest woda w iloSciachSladowych.
Charakterystycznq
jest
j ej duZaszybkoSiw niskich tempecech4polimeryzaciikationowej
raturach.
Katalizatorami polimeryzacji anionowej s4 metale alkaliczne, wodorki, wodolotlenki,
amidki, alkoholany i sole slabych kwas6w oraz zwiqzki metaloorganiczne.PolimeryzacJ^
tego typu wymaga prowadzenia procesu w warunkach calkowicie bezwodnych i bez
dostqputlenu.
Ponizej przedstawionojonowy (kationowy i anionowy) mechanizrnaktywacji na przykladzie stvrenu:
aktywacjakationowa

aktywacjaanionowa
-

H

H

H A

A +C::9-H:C:q

Polimeryzacia koordynacyjna jest typem polirneryzacji prowadzqcej do otrzymania
polimerow o regularnejbudowie przestrzennej,
najczqSciejizotaktycznej.ReakcjapolimeryzacJiprzebiegaw obecnoScikatalizatorowrnaj4cychbudowp kornpleks6w,tak zwanych
katalizator6wZieglera-Natty.Powstaj4one w wyniku reakcji halogenk6wmetali o zmiennej warlo5ciowoSci,
na przykladTiCl4 lub VCl3, z orgznicznymipochodnymimetali grup
I - III, jak (C2H5)3A1,
CaHeLi,CaHeMgI.Polirneryzaclatego typu roZni siQ od innych
rodzajow polimeryzacji tym, 2e kahda kolejno przylqczona cz4steczkamonomeru jest
wstqpnie skoordynowanaprzez atom metalu katalizatora.DziEki temu uzyskuje ona stal4
orientacjEprzestrzenn4
wzglqdemrosn4cegolancucha,co umozliwia powstawaniepolimerdw o regularnejbudowie. Procespolimeryzaclikoordynacyjnejprowadzi sip najczqsciej
w Srodowiskurozpuszczalnika,
w temperaturzepokojowej lub wyzszej.
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3.3.2.2.Metody polimeryzacji
czteretnantetodami:
moznarealizowac,takle w skali przernyslowej,
Polin-reryzacjQ,
- w faziejednorodnej,
- w emulsji,
- w suspensji,
- w rozpuszczalniku.
Polimeryzacja w fazie jednorodnej , zwanarowniez polineryzacjE blokowq lub w rnasiq tym, 2e zachodziw Srodowiskumonomeru.W przypadkupolimerysie, clrarakteryzrrje
mozna
stosowaiaktywatoryrodnikowelub jonowe. Bardzo czEstodo zainizacji blokowej
cjowania polimeryzacjiw bloku wystarczypodwyzszenietemperatury.Polimeryzaciqblokow4 przeprowadzasiq na skalq laboratoryjnqw zatopionychampulach szklanych,ktore
ogrzewa siQ do odpowiedniej temperatury. Po skonczonej polimeryzacji otrzymuje siQ
produkt w postaci bloku o ksztalcie naczynia,w ktorym zachodzllareakcja. W skali przemyslowej ten typ polim eryzacjiprowadzi siq w spos6bperiodycznylub ci4gly.
w calej
Metod4 blokow4 trudno jest otrzymacpolirner o jednakowychwlaSciwoSciach
masie. Silnie egzotermicznycharakter reakcji oraz maly wspolczynnik przewodnictwa
polimerupowodujau2e odprowadzeniecieplareakcji z jei Srodowicieplnegopowstaj4cego
ska jest utrudnione. Istnieje wiqc mozliwoSc powstawania miejscowych przegrzan
wewn4trz bloku. Wzrost temperatury wewn4trz masy powoduje takle przyspieszenie
reakcji, co jest rownoznacznez powstawaniempolimeru o mniejszej masie czqsteczkowej
bqd| ewentualn4degradacj4polimeru.Na skaleprzemyslow4tyrn sposobemprodukujesiq
tylko trzy podstawowepolimery: polietylen (nisko- iwysokociSnieniowy),polistyren
i polimetakrylanmetylu.
Emulsyjny spos6b prowadzenia polimeryzacji wymaga zdyspergowaniamonomeru
w fazie ci4glej, najczgsciejw wodzie zawieraj4cejemulgator(substancjgobnizaj4c4napiqcie powierzchniowe).Stabilizatoramiemulsji s4 zelatyna,kazeina,skrobia.Inicjatoramis4
najczqsciej nadtlenki rozpuszczalne w wodzie lub monolnerze,na przyktad nadsiarczan
potasu.W metodzieemulsyjnejnie wystppuj4trudnoSciz odprowadzaniemciepla, dziqki
SzybkoSi
temu produkt jest bardziejjednolity pod wzglgdemwielkoScimakrocz4steczek.
polimer
polimeryzacji
reakcji jest takZewiqkszaniL w rnetodzieblokowej. Po zakonczeniu
pozostaje najczpsciejw postaci subtelnejzawiesiny koloidalnej. Oddziela siQ go przez
koagulacjE, wywolywan4 dodatkiem stEzonegoroztworu elektrolitu, tzw . wysalaniem
polirneru. KoniecznoSi wysalania, s4czenia i odmywania emulgator6w z koncowego
produktu jest wad4 tego sposobu polimeryzacji. Polirneryzacjaemulsyjna jest rnetod4
wszechstronn4stosowan4w produkcji elastomer6wdienowych i lateks6w uzywanych do
produkcji farb.
Na skalq przemyslow4najczqsciejprowadzi siq polimeryzacjg suspensyine, zwanq
rowniez w zawiesinie lub perelkowq. Stosujesie j4 migdzy innymi do produkcji polichlorku winylu. Polimeryzacjaprzebiegaw malej kropelce monomeru zawieszonejw wodzre. Celem otrzymania oddzielnych kropelek monomer z rozpuszczonym inicjatorem
dyspergujesiq w Srodowiskuwodnym z dodatkiem koloidu ochronnego,przeciwdzialaiqcego sklejaniusiq kuleczek.WielkoSi kropelek(a w koricu ziarenpolimeru) zalezy w duZym stopniu od szybkoScimieszania,ksztaltu mieszadlai naczynia,a takle od stosunku
iloSci wody do iloSci monomeru. Zaletq tego sposobupolimeryzacjijest otrzymywanie
produktu w postacidrobnych kulek - perelek,daj4cychsig latwo ods4czyi lub odwirowai.
Etap koagulacjijest niepotrzebny- kuleczki sameopadaj4na dno naczynia.
Polimer yzacja w roztworze (rozpuszczalniku), zachodzqca w rolnego rodzaju
rozpuszczalnikach,na przyklad: czterochlorku wEgla, nasyconychwEglowodorach alifa-
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tycznych (n-heksan,n-heptan).Rozpuszczalnikimuszq byi duzej czystoSci,aby zapobiec
ewentualnym zatruciom katalizator6w. Rozciericzenre monomeru rozpuszczalnikiem
umozliwia rozprowadzenieciepla, wydzielajEcegosig podczaspolimeryzacji, w wiEkszej
masie. Dzigki temu tatwiej molna odprowadzicnadmiar ciepla i opanowacwzrost temperatury w procesie.Rownie? lepkoSi roztworu podczaspolim eryzacjiwzrastao wiele wolniej niz w procesieblokowym - ulatwiato mieszaniei przeponow4wymianpciepla. PolimeryzacJEw roztworze mozna prowadzic przy pomocy dw6ch metod.
Pierwszaz nich polega na zastosowaniurozpuszczalnikowrozpuszczaj4cychmonomer
i powstaiqcy polimer, co powoduje otrzymanie roztworu polimeru w rozpuszczalniku.
Powstaj4cepolimery majE stosunkowomal4 masQczqsteczkow4zwiqkszajqcqsig wraz ze
wzrostem stEzeniamonomeruw rozpuszczalniku.Otrzymaneroztwory polimeru mog4 byi
uzywane bezpoSredniojako lakiery lub kleje i dlatego czqsto metoda ta nazywanajest
metod4lakierow4.
Druga metoda polega na uzyciu do reakcji polimeryzacji substancji rozpuszczajqcej
tylko monomer. Powstaj4cypolimer wytr4ca siE ze Srodowiskareakcji w postaci bardzo
drobnegoproszku lub tworzy zawiesing,ktor4 oddzielasiE przez wirowanie lub s4czenie.
T4 metodqotrzymujesiEna skalqprzemyslow4polipropylen.
3.3.2.3.Opis iwiczenia
Cel 6wi czenia
Celem iwiczenia jest zapoznaniez technik4 prowadzeniapolimeryzacji metod4 perelkow4.
Zadania
1. Przeprowadzicpolimeryzacjqstyrenumetod4perelkow4.
2. OkreSlii wydajnoSi otrzymanegopolimeru.
3. WyznaczycmasQczqsteczkow4polistyrenu
(wedlug opisu w rozdziale5.7)
Sprzgt i odczynniki
Sprzqt
l. Ultratermostat.
2. ZestawlaboratoryJny
do polimeryzacjiz rysunku3.3.2.1.
3. Zlewka 2000 cm'.
4. Zestaw do sqczeniapod prozniE
Odczynniki
1. Styrenbezstabilizatora.
2. Zelatyna.
3. Nadtlenekbenzoilu.
4. Woda destylowana.
5. Toluendo myciazestawudo polimeryzacJr.
Wykonanie iwiczenia
Przed przyst4pieniemdo przeprowadzenia
polimeryzacjipobrai od prowadz4cegoiwiczeniastyren (monomer).Nastqpniewlqczyc ultratermostat(obie grzalki - sterowan4i dodatkow4 przyspieszajqcqogrzewanie),nastawiaj4cna termometrzekontaktowym warloSi
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90"C i zmontowaczestawdo polimeryzacjiwed{ugrysunku3.3.2.1. W czasiemontowania
zestawu naleay zwrocic LlwagQna to, aby kolba reakcyjna (2) byla zanurzonaw k4pieli
termostatua2 po bocznetubusy.Do kolby wlai 170 cm'wody destylowanejz dodatkiem
1,J g Zelatyny.Mieszadlo(a) naleZyustawii pionowo, dokladniew Srodkuszyjki kolby;
lopatki mieszadlapowinny znalehcsip w odlegloSciokolo 1 cm od dna kolbki. Nastqpnie
uruchomicnappdmieszadta(3) i chlodnicqwodn4 (4), odczekaido osi4gniqciaw kolbie
temperatury polvyzej B0'C i wylqczyc grzaLkqdodatkow4. W rniqdzyczasienaleZy przyw nim okolo I g nadtlenkubenzoilu.
gotowai 40 cm'styrenu,rozpuszczajqc

\--t

di

chtodnica (3) LI-IJ

a-1

w
tl.tl
(1)
ultratermostat
/--

kolba reakc

mieszadlo

Rysunek3.3.2.1.Zestawdo polirneryzacjistyrelrttrrretod4perelkowE

Po osi4gniqciuprzez zawartoSikolby reakcyjnej lEdanej temperatury(85-90'C) wlac
do niej styren z inicjatorem.Obroty mieszadlamuszqbyi tak dobrane,aby na powierzchni
mieszaninyreakcyjnejw kolbie widocznebyly "tluste"krople styrenu,jak,,oka w rosole".
WielkoSi kropel styrenui ich stabitnoSidecydujeo jakoScikoficowegoproduktu.W czasie
polimeryzacji nie nalezy dopuSciddo duzych zmian obrotow mieszadla(stale kontrolowai
obroty). Po uplywie okolo 3,54 godzin polimeryzaciapowinna byi zakonczona.
Po zakoficzeniuprocesurozmontowai zestawprzez podniesieniechlodnicy i mieszadla
wraz z ich uchwytami do gory i wyjqcie kolby z ultratermostatu. ZawartoSi kolby naleLry
przelac do zlewki zawieraj4cej duzq iloSd zimnej wody i odczekae,az perelki opadn4 na
dno. Nastqpnie zdekantowadmlecznobial4ciecz wraz z plywaj4cymi po jej powierzchni
fragmentami cial stalych, zostawiaj4cw zlewce tylko niewielkq iloSi cLeczy.Do zlewki
wlac now4 porcjq wody i powtarzac dekantacjg,aZ woda nad warstw4 perelek polistyrenu
bqdzieklarowna.Po ostatniejdekantacjiresztkqwody z perelkamtprzelai na s4czekzbibuly, umieszczonyw lejku Buchnerai ods4czycpod prozni4. Uzyskany produkt wysuszyc
w temperaturzenie wyzszej niZ 60'C. Po wysuszeniupolistyrenzwaZyi i obliczyc wydalnoSi polimeryzacji (gqstoSistyrenu wynosi 0,8 g/cm3).Po zakoficzeniuprocesupolimeryzacjinaleZystarannieoczyScii mieszadloi kolbq, w razie potrzebywymyi toluenem.
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5.7. Oznaczaniemasy cz4steczkowejpolimer6w
polimerow
5.7.1. BadaniarvlaSciwoSci
polirnerui rnozliwoScij.go zastosowania
do roznych celow decyduj4
O przydatnoSci
jego wlaSciwoScimechaniczne,dielektryczne,optyczne,cieplne, odpornoSi na starzenie
wymienionychcech koniecznyjest pomiar szeoraz odporno5ccherniczna.Dla okreSlerria
dan4 wlaSciwoSipolimeru. Metody badania poszczeregu wielko5ci charakteryzuj4cych
golnych wlaSciwoSci
s4 SciSleokre5lonew odpowiednichnormach.I tak, dla oceny cech
mechanicznychpolimeru nalely poznacjego podstawoweparametry,na przyktad rnodul
sprqzystoSci,udarnoSd,twardoSi, wydluzanie przy obci4zeniu,wytrzymaloii na zgtnante,
e.
Sci skanie, r ozci4gani
danegorodzajupolimeruzaleZqprzedewszystkirnod wielkoScicz4steczek,
WlaSciwoSci
a wplyw na ni4 rna sposobprowadzeniaprocesupolirneryzacji.
polimerow rloze byi okreSlanaprzy pomocy rnetod chemicznych
Masa cz4steczkowa
i fizycznych.Metody chernicznepolegaj4na oznaezeniuiloScigrLrpfunkcyjnychw polirnerze, na przyklad: aminowych,wodorotlenowych,karboksylowych.W przypadkupolimer6w nie posiadaj4cychgrup funkcyjnychna przyklad. polietylenu,polipropylenu,polistyrenu do oznaczeniamasy czqsteczkowejmog4 byi stosowanewylqcznie rnetody frzyczne.
Fizyczne metody wyznaczaniamasy czqsteczkowejdzielqsiE na cztery grupy:
l. Metody polegaj4cena pomiarzelepkoSciroztworow(wiskozymetryczne).
temperaturywrzenia lub krzepniq2. Metody opartena pomiarzeciSnieniaosmotycznego,
cia roztworow.
3. Metody polegaj4cena pomiarzeszybkoScidyfuzjilub sedymentacji.
4. Metody polegajEcena pomiarze rozproszeniaSwiatla.
Najprostsz4 i najczqSciej stosowan4 metod4 wyznaczania masy czqsteczkowejjest
ZaleZnoScmiqdzy lepkoSci4roztworu polimeru a jego masq
metoda wiskozytnetryczna.
czqsteczkow4podaje wzor Standingera:
4 n,l

M
Ln,

( s. 71. )

c

dladanegopolinreru [00 cnr3/g],
gclzie:K,,,- stalacltarakterystyczna
rv l a Sc i w a ,
4, ' r . leP k o Sc
(: - stqzenieroztworu [g/100 crtttl.

Stala K,, trwzglqdniawptyw budowy chernicznejpolimeru na lepkoScjego roztwor6w.
Dla danego polimeru i rozpuszczalnrkaoraz temperatury K,, jest wielkoSci4 stal4. Dla
wiqkszoSci polimerow wartoSc K,, zostala okreSlona z duZ4 dokladnoSci4za pomoc4
nretody krioskopowej. Dzigki temu, w celu wyznaczeniamasy czqsteczkowejw oparciu
o wzor Standingera,wystarczy okreSlii lepkoSi wlaSciw4roztworu polimeru o danyrn
stqzeniu.W tabeli 5.7.1 podane zostaly waftoSci K,, dla roznych-rodzaj6w polimer6w
(dla stgzenw g/100 cm').
rozpuszczonychw r6znych rozpuszczalnrkach
Wiskozymetryczniemolna wyznaczyc lepkoScroztworu polimeru wzglqdernlepkoSci
czyli lepko6i wzglqdn4(4,,rr<)z r5wnania:
rozpvszczalnrka,
4 rrzgl

:

t.d
=rlo to.do

(s.7.2)

-

A -

)+J

gdzie: 11 4o t t,, d d,, -

lepkoScdynarnicznaroztworupolirneruw rozpuszczalniku,
lepkoScdynarnicznarozpuszczalnika,
czaswyplywu roztworupolimeruprzezkapilarElepkoSciolnierza,
czaslvyplywu rozpuszczalnikaprzez kapilarp lepkoSciontierza,
gEstoSc
roztworu polimeru,
gEstoScrozpuszczalnika.

Przy malych stgzeniachpolimeru gQstoSci
obu cieczys4 prawie jednakowe i ewentualne
roznice moznazaniedbaC,
a wtedy r6wnanie5.7.2 przyjmujepostai.
4 wzxl.
"

=

t

( s . 1. 3 )

:-

to

Stosuj4cwz6r na lepkoSi wzglpdnq,naleZypamiEtac,aby roztwory ulywane do pomiaru
lepkoScinie miaty wiqkszegostQzenia
wagowegomZ 0,5 o/o.
Tabela5.7.1. WielkoSi stalejK,,,dla roznychpolirneroww zaleznoSci
od rodzaju rozpuszczalnika
i temperatury
Nazwapolimeru

Rozpuszczalnik

TemperaturaoC

K,, [100 crn3/g]

Toluen

20
25
30

0,0000416
0,000075
0.000r20

Benzen

20

0,000r 23

Benzen

25
30

0.00027
0.000338

Toluen

30

0 , 0 0 0 281

Benzen

25
30

0,00083
0,00061

Toluen

25

0,00087

Polistyrenataktyczny

Polipropylenataktyczny

Poliizobutylen

Znaj4c lepkoSi wzglgdn4moznaobliczyc lepkoSiwlaSciw4korzystajqc z r6wnania:
Iril :

4-40

4o

: 4 w 2 1 4 1 .- I -

t -to

(s.7
.4)

tg

Nastqpnieprzy pomocy r6wnania(5.7.1) mozna obliczyc
masQczqsteczkow4
badanegopolimeru.
Bardzo prostym i czEstostosowanymaparatemdo pomiaru
lepkoSci roztwor6w polimer6w jest wiskozymetr Ostwalda-Pinkiewicza(rysunek 5.7.1). OznaczanielepkoScitym przyrz4demsprowadzasiQdo pomiaru czasuwyplywu przezkapilarq takich samych objqtoSci roztworu polimeru i czystego
rozpuszczalnika,w kt6rym zostal rozpuszczonypolimer.

5.7.2.Opis iwiczenia
Cel iwiczenia

Ry s unek5. 1. l . Wi s k o z y m e tr
O s t w a l d a - Pki ni e w i c z a
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Celerniwiczenia jest wprowadzeniedo wiskozymetrycznej
metody wy znaczani a m asy czqsteczkowejp o I i rnerow.

Zadanie
Wyznaczyc masqcz4steczkow4polistyrenumetod4wiskozynetrycztlE
Sprzgt i odczynniki
I . WiskozymetrOstwalda-Pinkiewrcza
2. Ultratermostat
3. Gruszkagumowa
4. Toluen.
Wykonanie iwiczenia
przed przystEpienierndo oznaczantalepkoSci nalezy sporz4dzii roztw6r polistyrenu
c zwaZon4dokladniena wadze
w toluenie.W tym celu do kolby miarowej (50 cmt) przenieS
analityczneJodwazkEpolistyrenu- okoio 0,25 g i wlai okolo 30 cm' rozpuszczalnika
polistyrenu.Nastqpniedopet(toluenu).Cato5cwytrz4sacaZ do calkowitego rozpuszczenia
nii rozpuszczalnikiemzawarto5ikolby do kreski i leszczeraz dokladniewymieszac.
Nastqpnie,przed przyst4pieniemdo pomiaru, naleZyprzeplukai wiskozymetr (?-3 krotnie) cieiz4 ktorej czaswyplywubqdziemierzony.Do wiskozymetruwlac 10 cm3 przygotowanegoroztworu i wlo Zyc go do ultratermostatu.W czasiepomiaru wiskozymetr winien
byc dokladnie termostatowany.Temperaturata musi byi zgodna z danyrni zawartymi
w tabeli 5.1.I (dla toluenu 30"C), gdyz tylko w takirn wypadku mozemy korzystacz podanej w tabeli wartoScistalejK,,.
W momencie wyr6wnania temperaturw wiskozymetrzei cteczy w naczyniu termostiltuj4cym nalely przetloczyc roztwor (za pomoc4 gruszki) do ramienia z kapllarar.Poziom
cieczyw wiskozymetrzepowinien znajdowacsiE w polowie gornej banieczkiprzyrz4du.Po
odjEciu gruszki od przyrzqdupoziom cieczy powinien wolno opadac.W momencie zrownania poziomu cieczy w wiskozymetrze z poziomem A naleZy wlqczyc sekundomierz
I zmrerzy( czas przeplywu roztworu na drodze pomiqdzy tym poziorneffi, o poziomem B.
pomiar nale1ypowt6rzyc przynajmniej trzykrotnie, a potem obliczyi Sredni czasprzeptywu
creczyprzez wiskozymetr.
Nastqpnie naleZyprzeprowadz\cpomiar, w sposob identyczny,dla czystego rozpuszczalnika uzytego do rozpuszczeniapolistyrenu (toluenu), po uprzednim przeplukaniu
wiskozymetrutym rozpuszczalnikiem.
Niezbpdnedo obliczenwartoSciidane uzyskanew wyniku pomiarow urnieSciiw tabeli
(ak w przykladzietabeli 5.7.2).
polimeru
Tabela5.7.2.WartoScii danedo obliczeniamasycz4steczkowej

odwazkapolimeru tgl
c

- stpzenieroztworupolistyrenuw rozpuszczalniku[g/100cm3]

t

* Sredniezasprzeplywuroztworupolirneruprzezwiskozymetr [s]

to - Sredni azasprzeplywu czystegorozpuszczalnika [s]
zlta dladanegoroztworu polirtrertrIl 00 cm3/g]
K,, - stalacharakterystyc
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Obliczenia masy cz4steczkowejpolimeru
Znaj4c czasy przeplywu roztworu polimeru i czystego rozpLrszczalnika,
nalely obliczyc
1,,1korzystajEc z r6wnania5.7.4.NastEpnieobliczonEwartoSi lu,1oaleZywstawii do r6wnania5.7.1 i obliczyi masqczqsteczkow4
polirneru.
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