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1 ПОЛІКОНДЕНСАЦІЙНІ ПОЛІМЕРИ ТА ПОЛІМЕРИ, ЯКІ 

ОДЕРЖУЮТЬ МЕТОДОМ СТУПІНЧАСТОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ 

(ПОЛІПРИЄДНАННЯ) 

 

1.1 Основні закономірності реакції поліконденсації 

Поліконденсація поряд з полімеризацією є одним з основних методів 

одержання полімерів.  

Поліконденсацією називається ступінчастий процес одержання полімерів 

з дво- чи поліфункціональних сполук, який супроводжується в більшості 

випадків виділенням низькомолекулярних продуктів (води, спиртів, 

галогеноводнів та ін.).  

Необхідною умовою поліконденсації є участь в реакції молекул, кожна з 

яких містить дві чи більше функціональні групи, здатні взаємодіяти між собою.  

Якщо молекули вихідних мономерів містять по дві функціональні групи, 

зростання полімерного ланцюга відбувається в одному напрямі та утворюються 

лінійні макромолекули. Наявність в молекулах вихідних мономерів більше 

двох функціональних груп призводить до утворення розгалужених 

макромолекул чи зшитих (тривимірних) структур.  

Біфункціональні сполуки можуть містити функціональні групи однакової 

чи різної будови. В наслідок кожного акту взаємодії утворюється продукт з 

кінцевими функціональними групами, здатними до подальшої взаємодії. 

Наприклад, поліаміди можна одержати з діамінів і дикарбонових кислот: 

 

H

(CH2)6 N

H
O

(CH2)4 C

O

OH
H HO

H
+ nn N C

   

             гексаметилендіамін                                      адипінова кислота 

 

H2O+

n

H (CH2)6 N

HH

N

O

(CH2)4 C

O

OHC (2n-1)

 

                        полігексаметиленадипамід (поліамід 6,6).   

 

За іншим способом поліаміди одержують з амінокислот, наприклад: 

 
H

N (CH2)5 C

O

OHH

n

 

амінокапронова кислота  
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H (CH2)5 N

HH

N C

O

(CH2)5 C

O

OH +

n

(n-1) H2O

                                                                    
поліамід 6 

    

          Поліконденсація (залежно від природи функціональних груп)  

 
                         гомофункціональна                          гетерофункціональна 
 

Приклад гомофункціональної поліконденсації: 

 

n HO-R-OH + n HO-R
/
-OH ↔ H-[OROR

/
-]nOH + (2n-1)H2O 

     гліколь           гліколь            простий поліефір 

 

Приклад гетерофункціональної поліконденсації: 

 

n H2N-R
/
-NH2 + n ClCO-R

//
-COCl  H-[HNR

/
NHСOR

//
CO-]nCl + (2n-1)HCl 

         діамін         дихлорангідрид            поліамід 

 

                Поліконденсація (залежно від константи рівноваги)  

 
                         рівноважна (зворотна)                       нерівноважна (незворотна) 

                                    кр >1000                                                   кр   1000  

             (поліефіри, поліаміди)                      (фенолоформальдегідні олігомери)   

 

При поліконденсації велике значення має дотримання стехіометричного 

співвідношення між мономерами, що є основною умовою одержання полімерів 

високої молекулярної маси. Якщо співвідношення мономерів в суміші 

еквімолекулярне, тобто функціональні групи обох типів мономерів містяться в 

рівних кількостях, процес поліконденсації перебігає до кінця, до досягнення 

динамічної рівноваги процесу. Якщо в реакційній суміші один з мономерів 

міститься в надлишку, то процес поліконденсації відбувається до тих пір, поки 

витратиться мономер, який присутній в меншій кількості. В цьому випадку в 

момент завершення реакції в макромолекулах полімеру на обох кінцях будуть 

знаходитись однакові функціональні групи компонента, який знаходився в 

надлишку в реакційному середовищі. Це призведе до зупинки процесу 

поліконденсації і, відповідно, до зниження молекулярної маси полімеру. 
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Аналогічний результат спостерігається, якщо, наприклад, в вихідну 

суміш двох біфункціональних сполук ввести монофункціональну. 

Монофункціональна сполука блокує функціональні групи іншого типу, в 

наслідок чого зупиняється процес поліконденсації і виникають більш 

низькомолекулярні продукти (олігомери). 

Стехіометричність співвідношення вихідних сполук на протязі процесу 

може порушуватись, якщо ці сполуки мають різну летючість, а також якщо під 

час реакції з різних причин відбувається зміна природи функціональних груп. 

Підвищення температури (до певних меж) прискорює реакцію 

поліконденсації, полегшує видалення низькомолекулярного продукту, що при 

рівноважній поліконденсації призводить до зміщення рівноваги праворуч (в бік 

одержання більш високомолекулярних полімерів). 

Поліконденсація часто ускладнюється побічними реакціями циклізації, в 

які можуть вступати як вихідні мономери, так і більш високомолекулярні 

проміжні продукти. Це відбувається, наприклад, при взаємодії янтарної кислоти 

з діамінами: 

O

CH2

O

+ NRNH2

CH2

COOH

COOH

H2NRNH2

CH2

CH2

C

C

+ 2H2O

 

Поліконденсацію можна проводити в розплаві, розчині, на поверхні 

розподілу двох фаз і в твердій фазі. Поліконденсація в емульсії поки не 

знайшла широкого застосування. 

 

1.2 Поліефіри. Матеріальні розрахунки 

Залежно від будови ланцюга розрізняють поліефіри прості, які містять в 

макромолекулі простий ефірний зв'язок: 

C O C

 
 

і складні, які містять в структурі макромолекули складний ефірний зв'язок: 
 

C

O

O . 

 

Крім цього, поліефіри бувають карболанцюгові, в яких ефірні 

угрупування знаходяться в бічному ланцюзі, і гетероланцюгові, які мають 

ефірні угрупування в основному ланцюзі макромолекули. 
 

Ланки гетероланцюгових поліефірів 

 

                     аліфатичні                ароматичні                  гетероциклічні. 
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Відповідно до цього, гетероланцюгові поліефіри поділяють на три групи. 

Також можуть бути і змішані гетероланцюгові поліефіри. 

Відносно до нагрівання поліефіри бувають: 

1) термопластичні (одержані на основі сполук, які містять по дві 

функціональні групи); 

2) термореактивні (одержані на основі взаємодії сполук, які містять 

більше двох функціональних груп чи містять в своєму складі не тільки 

відповідну для поліконденсації кількість функціональних груп, а ще й 

подвійні (ненасичені) зв'язки). 

 

Складні поліефіри (виходячи з виду сировини і технологічних 

особливостей) 

 

      лінійні поліефіри                 полікарбонати              алкідні полімери 

 

     насичені         ненасичені.  

 

1.2.1 Поліетилентерефталат 

Поліетиленттерефталат – насичений лінійний (термопластичний) 

поліефір етиленгліколю і терефталевої кислоти, який отримав велике 

промислове значення. Синтетичні волокна отримали назву ЛАВСАН 

(Лабораторія Високомолекулярних Сполук Академії Наук). 

В промисловості поліетилентерефталат (ПЕТФ) зазвичай одержують 

переетерифікацією диметилтерефталата етиленгліколем. Процес відбувається в 

дві стадії. Спочатку при нагріванні в присутності каталізатору відбувається 

переетерифікація: 

 
+

+

2 HOCH2CH2OH CH3OOCC6H4COOCH3

2CH3OH HOCH2CH2OOCC6H4COOCH2CH2OH
 

                                          ди(β-гідроксіетил)терефталат 

 

Каталізатори: ацетати цинку, кальцію, магнію, кобальту, свинцю. 

Потім під час другого етапу ди(β-гідроксіетил)терефталат при нагріванні 

в вакуумі піддається поліконденсації з виділенням етиленгліколю: 

 
n HOCH2CH2OOCC6H4COOCH2CH2OH

+HOCH2CH2(-OOCC6H4COOCH2CH2-)nOH (n-1) HOCH2CH2OH
 

                           поліетилентерефталат 
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Перша стадія може бути реалізована ще декількома способами:  

а) взаємодією терефталевої кислоти і етиленгліколю: 

 

2 HOCH2CH2OH+HO C

O

C

O

OH
-2H2O

 HOCH2CH2 O C

O

C

O

OCH2CH2OH
 

 

Процес протікає при 200
0
С в присутності каталізаторів (ацетатів металів, 

фосфорної кислоти, органічних сполук титану); 

б) взаємодією терефталевої кислоти з окисом етилену: 

 

HO C

O

C

O

OH

 HOCH2CH2 O C

O

C

O

OCH2CH2OH

+ CH2 CH2

O

2

 

 

Процес протікає при 110
0
С в присутності каталізаторів (амінів, сульфідів, 

фосфітів, солей та оксидів лужних металів). 

Переважне застосування переетерифікації диметилтерефталата замість 

поліконденсації терефталевої кислоти та етиленгліколю пояснюється тим, що 

ефір легше очищується від домішок, а метанол, який виділяється в наслідку 

переетерифікації, легше відганяється, ніж вода, яка утворюється при 

використанні терефталевої кислоти. 

Технологічний процес одержання ПЕТФ переетерифікацією 

диметилового ефіру терефталевої кислоти з етиленгліколем складається з 

наступних стадій: 

1) підготовка сировини; 

2) переетерифікація диметилового ефіру терефталевої кислоти з 

етиленгліколем (при 200–230
0
С на протязі 4-6 годин); 

3) поліконденсація диглікольтерефталату (при 280
0
С на протязі 3–5 годин 

до одержання полімеру заданої в'язкості); 

4) охолодження і подрібнення полімеру. 

Молекулярна маса одержаного ПЕТФ знаходиться в межах 15000–30000. 

Експлуатуватися поліетилентерефталат може як в кристалічному, так і в 

аморфному стані. Кристалічний поліетилентерефталат являє собою твердий, 

непрозорий і безбарвний матеріал, а аморфний – твердий і прозорий. Ступінь 

кристалічності регулюється відпалом, при якому температура варіюється між 

температурами склування і плавлення. Випускається товарний 

поліетилентерефталат у вигляді гранул розміром 2–4 мм. 
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Поліетилентерефталат на російському ринку має позначення – ПЕТ, але 

іноді зустрічаються РЕТ або ПЕТФ, а аморфний поліетилентерефталат – АРЕТ. 

Спочатку ПЕТФ випускався в промисловому масштабі як 

волокноутворюючий полімер, сьогодні ж він займає провідне місце у 

виготовленні полімерної упаковки і є за темпом зростання споживання самим 

затребуваним полімерним матеріалом. 

На ринку волокноутворюючих поліетилентерефталат відомий під 

торговими марками – поліестер і лавсан. 

ПЕТФ має високу ударостійкість і міцність, стійкий до стирання і 

деформацій при вигині і розтягуванні. Всі ці характеристики зберігаються при 

температурі від мінус 40°С до плюс 60°С. Відрізняється ПЕТФ низькою 

гігроскопічністю і низьким коефіцієнтом тертя, а під дією УФ випромінювань 

розкладається. Робоча температура виробів з ПЕТФ варіюється від мінус 60°С 

до плюс 170°С. 

Зовнішній вигляд і здатність світлопропускання (90%) листів з ПЕТФ, 

такі ж, як і у прозорого оргскла (поліметилметакрилату) і полікарбонату. 

ПЕТФ є хорошим діелектриком і навіть у присутності вологи при 

температурі 180°С його електричні властивості практично не змінюються. 

Крім того, ПЕТФ має високу хімічну стійкість до лугів, кислот, спиртів, 

солей, мінеральних масел, парафіну, жирів, до ефіру і до бензину. Також має 

підвищену стійкість до впливу водяної пари; добре розчиняється в бензолі, 

ацетоні, етилацетаті, толуолі, чотирихлористому вуглеці, метилетилкетоні, 

метиленхлориді, хлороформі. Листи ПЕТФ, також як і полікарбонату, 

полістиролу і оргскла, добре склеюються. 

 

1.2.2 Полікарбонати 

Полікарбонатами називають складні поліефіри вугільної кислоти 

загальної формули: 

C

O

OOR

n
 

 

З числа дигідроксисполук на практиці для синтезу полікарбонатів 

застосовують головним чином дифенілолпропан (діан), полікарбонат на його 

основі отримав назву «дифлон» (в СРСР), «лексан» і «мерлон» (в США), 

«макролон» (в Німеччині).  

Полікарбонати в промисловості одержують: 

1) переетерифікацією діарилкарбонату з дифенілолпропаном: 

 

O C

O

O HO C

CH3

OH

CH3

+n n

 

             діарилкарбонат            дифенілолпропан (ДФП) 
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CO O

CH3

CH3

C

O

C6H5HO (2n-1) C6H5OH+

n  
                         полікарбонат (дифлон) 

 

2) фосгенуванням двоатомного фенолу: 

 

C

O

HO C

CH3

OH

CH3

+n nCl Cl

 

           фосген               дифенілолпропан 

CO O

CH3

CH3

C

O

HCl (2n-1) HCl+

n
 

             полікарбонат (дифлон) 

 

При одержанні полікарбонату за першим способом процес здійснюють в 

дві стадії: 

а) часткова переетерифікація при мольному співвідношенні 

діарилкарбонат:дифенілолпропан, рівному 1:1 

O C

O

O HO C

CH3

OH

CH3

+

 

+ C6H5OHCO OH

CH3

CH3

C

O

O

 
б) поліетерифікація: 

O C

O

O C

CH3

CH3

OHn
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CO O

CH3

CH3

C

O

C6H5HO (2n-1) C6H5OH+

n
 

 

Синтез полікарбонатів взаємодією дифенілкарбонату з двоатомним 

фенолом звичайно здійснюють в розплаві при 150–300
0
С при відсутності 

кисню. Швидкість поліетерифікації можна збільшити застосуванням вакууму і 

перемішуванням реакційної маси. 

Використання на початку процесу надлишку дифенілкарбонату сприяє 

більш повному перебігу реакції, що досить суттєво для діану, який при 

температурі вище 180
0
С може розкладатись. 

Реакція поліетерифікації значно прискорюється при використанні лужних 

каталізаторів (лужні і лужноземельні метали, їх окисли і гідроокисли). 

При використанні цього способу висока в'язкість розплаву полікарбонату 

перешкоджає одержанню полімеру збільшеної молекулярної маси (звичайно 

молекулярна маса не більша 50000). 

При одержанні полікарбонатів фосгенуванням, яке можна здійснювати в 

декількох варіантах: 

а) як міжфазний процес; 

б) в середовищі піридину; 

в) в суміші піридину з більш дешевим розчинником, 

полікарбонати мають  молекулярну масу 200000–500000. 

Фізичні властивості полікарбонатів залежать від будови бісфенолу. 

Найвищу температуру плавлення має полікарбонат на основі 

дигідроксидифенілметану, а саме температура плавлення полікарбонату 

дорівнює 300
0
С. При заміщенні водню у центрального вуглецевого атому 

бісфенолу аліфатичними радикалами (наприклад, –СН3) температура плавлення 

поліестеру знижується. 

Температура плавлення полікарбонату дифенілолпропану дорівнює 220–

230
0
С, температура склування 149

0
С. Випускається він у вигляді білого 

порошку чи прозорих і непрозорих гранул від світло-жовтого до темно-

коричневого кольору. 

Полікарбонати добре розчиняються в хлорованих вуглеводнях, фенолах, 

кетонах, тетрагідрофурані, диметилформаміді. Вони стійкі до дії аліфатичних і 

циклоаліфатичних вуглеводнів, вищих спиртів, масел, жирів, води, різних 

органічних кислот, розчинів мінеральних кислот (в тому числі HNO3 і HF), 

окислювачів, слабких лугів. 

Полікарбонат діану характеризується доброю атмосферо- і 

світлостійкістю до 150
0
С. 

Полікарбонати стійкі до УФ- і іонізованого опромінювання. Прозорі, 

пропускають 85% видимого світла. 
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Вироби, виготовлені з полікарбонатів, відрізняються стабільністю 

розмірів, не деформуються при тривалому нагріванні навіть до температури 

плавлення і залишаються гнучким до –100
0
С. 

Полікарбонати володіють гарними механічними властивостями. 

Важливою властивістю виробів з полікарбонату діану є висока ударна міцність 

(в 9 разів більша, ніж поліаміду) в широкому інтервалі температур.   

Полікарбонати добре формуються, перероблюються з розплавів і 

розчинів у вигляді волокон і плівок. Вони перероблюються всіма методами. 

Полікарбонати застосовуються в тих випадках, коли матеріал повинен 

мати високу механічну міцність, теплостійкість, стабільність розмірів, добрі 

електроізоляційні властивості, світлостійкість. Полікарбонати застосовують для 

одержання міцних плівок, лаків і литтєвих пластмас.  

Їх можна використовувати як конструкційні матеріали для виготовлення 

шестерень, підшипників, труб, деталей кранів і насосів, покриттів, 

пакувального матеріалу. 

Полікарбонати також застосовують в технічних цілях при виготовленні 

оглядових вікон і лінз; в медицині (шприци, зубні протези, контейнери для 

плазми крові) і в багатьох інших областях.  

 

1.2.3 Алкідні полімери 

До термореактивних гетероланцюгових складних поліефірів відносяться 

алкідні полімери і ненасичені поліестери. 

Лакофарбові матеріали на основі синтетичних смол поліконденсаційного 

типу складають великий обсяг від випуску всієї лакофарбової продукції. 

Більшість поліконденсаційних плівкоутворюючих – це термореактивні 

олігомери з молекулярною масою 600–4000 (алкідні, аміноальдегідні, 

фенолальдегідні, епоксидні, кремнійорганічні, поліуретанові та ін.). 

Алкідні смоли (алкіди) – це продукти поліконденсації 

низькомолекулярних багатоатомних спиртів з багатоосновними кислотами чи 

їх ангідридами (головним чином з фталевим ангідридом). 

 

            Алкідні полімери 

 

         гліфталеві                      пентафталеві                       етріфталеві 

                              

гліцерин            фталевий       пентаеритрит     фталевий      етріол
*
     фталевий 

                  ангідрид                                   ангідрид                        ангідрид 

 

 

 
Етріол

*
 – триметилолпропан 
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Поліконденсацію гліцерину з фталевим ангідридом виконують при 

еквівалентному співвідношенню функціональних груп – фталевого ангідриду 

(3 молі) і гліцерину (2 молі) при 159–180
0
С. 

Взаємодія цих сполук має досить складний характер. На першій стадії 

проходить реакція розкриття ангідридного циклу (приєднання) з виділенням 

тепла з великою швидкістю у гомогенному середовищі без виділення води – 

утворюються кислі ефіри, які містять кінцеві кислотні і гідроксильні групи, 

здатні до подальшої естерифікації (ендотермічний процес) спочатку с 

утворенням полімерів лінійної будови, а потім (при більш високих 

температурах) з перетворенням їх в розгалужені і потім – в полімери 

просторової будови: 

CH2 +CH CH2

OH OH OH

C

C

O2

C C OHO CH2 CH CH2

OH

O C C OH

OO O O

O

O

 
 

Виділення води починається після завершення реакції близько до 50%, 

коли всі ангідридні групи фталевого ангідриду практично витрачені. 

Подальша друга стадія являє собою естерифікацію карбоксильних груп 

спиртовими: 

 
CH2 CH CH2

OH OH OH
C C OHO CH2 CH CH2

OH

O C C OHO CH2 CH CH2

OH
-H2O

O O O O

  
 

і т.д. до утворення полімеру наступної будови: 

O CH2 CH CH2

OH

O C C OH

O O

n

H
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Після досягнення ступеня конверсії 75–85% (молекулярна маса 700–1100) 

відбувається гелеутворення, за рахунок реакції між вільними кислотними 

групами і вторинного гідроксилу: 

 

O CH2 CH CH2

OH

O C C OH

O O

n

H
C6H4(CO)2O

O CH2 CH CH2

O

O

C C

O

H ......

O

 

Чисті алкідні смоли, в тому числі і гліфталеві смоли, не одержали 

широкого застосування через крихкість полімерів на їх основі, обмежену 

розчинність вихідних смол, схильність їх до гелеутворення, здатність тверднути 

лише після тривалої витримки при високих температурах. Тому основне 

застосування у техніці знайшли модифіковані гліфталеві смоли. 

Небажаному гелеутворенню можна запобігти введенням в реакційну 

суміш одноосновної кислоти, одноатомного спирту чи інших добавок. При 

застосуванні в якості модифікуючих добавок ненасичених жирних кислот 

(наприклад, олеїнової, лінолевої) одержують поліестери, які містять в бічних 

розгалуженнях подвійні зв'язки: 

 

 
C6H4(CO)2On HOCH2CHOHCH2OH + n C17H33COOH+ n

 

O CH2 CH CH2

O

O C C OH

O O

n

H

C

O

C17H33

 

 

Такі модифіковані поліестери здатні полімеризуватись як при нагріванні 

на повітрі, так і за допомогою окисно-відновлювальних систем при кімнатних 

температурах, утворюючи міцні плівки. 

На практиці для одержання алкідних олігомерів і полімерів 

використовують висихаючі олії типу льняної. Для цього проводять попередню 

реакцію гліцеролізу, нагріваючи гліцерин з оліями, а моногліцериди, які 

утворюються, використовують для поліконденсації з фталевим ангідридом. 
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В якості спиртового компонента, для синтезу алкідних полімерів 

використовують також пентаеритрит. Пентаеритрит, який містить в молекулі 

рівноцінні первинні спиртові групи, реагує с двоосновними кислотами більш 

енергійно, ніж гліцерин, тому гелеутворення в цьому випадку настає раніше. 

Для запобігання гелеутворення та модифікації властивостей 

поліпентаеритритфталати модифікують ненасиченими жирними кислотами.  

Більш висока функціональність пентаеритрита в порівнянні з гліцерином 

дозволяє застосовувати для модифікації алкідних полімерів олії в значно 

більших кількостях, замінювати висихаючі олії напіввисихаючими і навіть 

невисихаючими, що надає покриттям на основі таких полімерів значно більшої 

еластичності. 

 

Алкоголіз олії з пентаеритритом: 

 
 

CH2

+CH

CH2

OCOR
///

OCOR
//

OCOR
/

OH

HOCH2 C CH2OH

CH2OH

CH2OH

CH2

CH

CH2

OCOR
///

OCOR
//

OCOR
/

HOCH2 C CH2OH

CH2

CH2

+OH

                                                                           
 

                                       моноацилгліцерол                     діестер  

                                                                                                                                  пентаеритриту 

 

CH

CH2

CH2

OH

OH

OCOR
///

HOCH2 C

CH2

CH2

CH2OH

OCOR
/

OCOR
//

++

C

C

O3

C C OHO CH2 CH CH2

OH

OO

OCOR
///

+

O

O

 

 

O C C OH

O O

C C OHO CH2

OO

C

CH2

CH2

CH2

OCOR
/

OCOR
//

+
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Потім проводять поліестерифікацію та одержують суміш продуктів 

наступної загальної формули: 

 

C C OHO CH2 CH

CH2

O

OO

OCOR
///

H

n
       

 

та 

O C C O

O O

C C OHO CH2

OO

C

CH2

CH2

CH2

OCOR
/

OCOR
//

n

H

 

 

Швидкість висихання модифікованих алкідних полімерів є функцією 

вмісту в них ненасиченої кислоти.  

Для прискорення висихання до них додають окисно-відновлювальні 

системи – сикативи.   

Алкідні смоли, до складу яких входять залишки кислот висихаючих або 

напіввисихаючих олій називають висихаючими; алкідні смоли, що містять 

залишки кислот невисихаючих олій відносять до невисихаючих.  

Властивості алкідних смол, модифікованих оліями, залежать від вмісту в 

них олії (жирності). За кількістю залишків кислот алкідні смоли 

підрозділяють на надхуді (<35%), худі (35–45%), середні (46–55%), жирні (56–

70%) і дуже жирні (>70%). Жирні алкідні смоли краще отримувати на основі 

висихаючих олій, тобто таких, які містять в карбонільному залишку 

3 супряжених зв'язки – висихаючі олії (тунгова, льняна і гідратована 

касторова). Напіввисихаючі олії утворюють плівки при температурі 60–70
0
С 

(соєва, соняшникова). Невисихаючі олії не містять подвійних зв'язків чи містять 

один (кокосова, сира касторова). Вони не тверднуть навіть при температурі 

120
0
С. 

При виробництві алкідних смол, модифікованих олією, використовують 

принцип – чим вище ненасиченість (більша функціональність) вихідних олій, 

тим швидше відбувається утворення смоли і тим вище повинна бути 

жирність випускаємих алкідних смол.   

Алкідні смоли – високов'язкі липкі продукти від світло-жовтого до 

коричневого кольору. Худі смоли розчиняються лише в ароматичних 

вуглеводнях (толуолі, ксилолі, сольвенті), жирні – в аліфатичних (наприклад, 
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уайт-спіриті), смоли середньої жирності – в сумішах ароматичних і 

аліфатичних вуглеводнів. 

Застосовують алкідні смоли в якості плівкоутворювачів лакофарбових 

матеріалів. Висихаючі смоли утворюють покриття в результаті окисно-

полімеризаційних процесів за участю ненасичених зв'язків жирних кислот, 

невисихаючі – в наслідок випаровування розчинника або (і) поліконденсації, в 

якій беруть участь функціональні групи смоли і введеного в матеріал 

отверджувача, а також в суміші з іншими плівкоутворювачами.  

У промисловості застосовують два методи синтезу – жирнокислотний і 

алкоголізний. 
У першому випадку виходять із вільної жирної кислоти, у другому – з 

рослинної олії, яку спочатку піддають алкоголізу поліолом, а потім неповні 

естери, які утворилися, вводять в реакцію з фталевим ангідридом.  

Алкідні смоли синтезують в умовах, що забезпечують отримання 

продукту з кислотним числом в межах 10–20, тому через присутність в смолі 

великого числа вільних груп –СООН може підвищуватися в'язкість при 

зберіганні лакофарбових матеріалів, що містять пігменти лужного характеру. 

Одержання смоли з низьким кислотним числом досягається введенням у 

вихідну реакційну суміш надлишку поліолу. 

Синтезують алкідні смоли в основному за періодичною схемою в 

реакторах з високотемпературним обігрівом. Поширені також напівбезперервні 

схеми із застосуванням реакторів великої одиничної потужності (32 м
3
 і 

більше). Фталевий ангідрид застосовують у вигляді гранул або розплаву; в 

останньому випадку може бути автоматизоване його завантаження і знижена 

загальна тривалість процесу. У виробництві алкідних смол жирнокислотним 

методом всі компоненти завантажують одночасно; температура 

поліестерифікаціі 210–250°С.  

Переваги методу: 

– одностадійність;  

– можливість одержання пентафталевих смол, що не містять залишків 

гліцерину;  

– однорідність алкідних смол і їх світле забарвлення, що обумовлено 

порівняно невисокими температурами синтезу;  

– висока стабільність процесу.  

Недоліки:  

– необхідність попереднього розщеплення рослинних олій, що 

супроводжується їх втратами і вимагає застосування спеціальної 

корозійностійкої апаратури. 

У промисловості значно ширше застосовують алкоголізний метод. 

Тригліцерид реагує з поліолом в розплаві при 240–260°С (поліестерифікація) до 

утворення продукту, розчинного в етанолі. 

Переваги методу: 

– економічність;  

– відсутність спеціальної операції виділення кислот з олій.  
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Недоліки методу: 

– двостадійність;  

– погана відновлюваність, пов'язана з побічними реакціями при алкоголізі 

і з втратами поліолу на цій стадії;  

– присутність в пента- і гліфталевих смолах залишків гліцерину.  

Для видалення води, що утворюється при поліетерифікаціі, 

використовують блоковий або азеотропний спосіб. У першому випадку в 

реакторі створюють невеликий вакуум і барботують через реакційну масу N2 

або СО2, у другому – вводять в реактор ксилол (2–3% від реакційної маси), який 

утворює з водою азеотропну суміш, яку відганяють, охолоджують і розділяють: 

ксилол з розчиненими в ньому органічними речовинами повертають в реактор, 

а забруднену воду видаляють.  

Переваги азеотропного способу: менша кількість стічних вод, значно 

менші втрати фталевого ангідриду, можливість отримання більш світлих 

алкідів. Однак підвищена пожежонебезпека, більш дороге апаратурне 

оформлення і складність регулювання роботи азеотропної системи 

обумовлюють широке використання блочного способу. 

Розчини алкідів (алкідні лаки) одержують у змішувачах, куди смола 

надходить з реактора самопливом під шар попередньо налитого розчинника. 

Лаки центрифугують, фільтрують і іноді піддають відстоюванню.  

Лаки та емалі на основі модифікованих алкідних смол застосовують для 

фарбування вагонів, літаків, човнів, станків та ін. З композицій алкідних смол з 

карбамідо- і меламіноформальдегідними смолами отримують емалі для 

фарбування автомобілів, велосипедів, різних приладів і обладнання. Емалями 

на основі невисихаючих олій алкідних смол в суміші з нітроцелюлозою 

фарбують автомобілі (автонітроемалі), промислове обладнання, шкіру. 

Алкідні смоли застосовують для виготовлення друкарських фарб, клеїв та ін. 
 

1.3 Поліаміди 

Поліаміди – гетероланцюгові полімери, які містять в основному ланцюзі 

регулярно повторювані амідні групи: 

C

O

N

H

 
1.3.1 Способи одержання поліамідів в промисловості 

а) поліконденсація дикарбонових кислот з діамінами: 

H

N

H
O

C

O

OH
H HO

H
+ nn N CR R

/

H2O+

n

H N

HH

N

O

C

O

OHC (2n-1)R R
/
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Умови: відведення води для зміщення рівноваги в бік утворення готового 

продукту та дотримання еквімолекулярності реагуючих сполук.  

Також використовують солі (кислота+діамін). Наприклад, при одержанні 

ПА 6,6 – сіль АГ, яку можливо одержати окремим процесом чи включити в 

безперервний процес виробництва поліаміду.  

Реакція може протікати в розплаві чи в розчині. В якості розчинника 

використовують метанол, при цьому основна складність – відгін розчинника;  

б) гомополіконденсація ω-амінокислот, які містять більше чотирьох 

метиленових груп в молекулі: 

 
H

N (CH2)n C

O

OHH

n

 

H (CH2)n N

HH

N C

O

(CH2)n C

O

OH +

n

(n-1) H2O

 

 

в) поліконденсація дихлорангідридів дикарбонових кислот з діамінами   

(на межі розподілу двох фаз): 

 

H

N

H
O

C

O

H
H

+ nn N CR R
/

ClCl
 

HCl+

n

H N

HH

N

O

C

O

C (2n-1)R R
/

Cl

 
 

Реакція протікає на межі розподілу фаз при температурі 20
0
С. Полімер 

одержують з великою молекулярною масою за умови зв'язування хлористого 

водню, який виділяється, за допомогою акцепторів (їдкі луги, ацетати натрію, 

карбонати, гідрокарбонати). Якщо не інактивувати хлористий водень, він,      

по-перше, буде приєднуватись до кінцевих аміногруп, утворюючи 

нереакційноздатні сольові сполуки (обрив зростаючого ланцюга), по-друге, 

буде визивати деструкцію полімеру при його переробці; 

г) полімеризація лактамів ω-амінокислот, які містять не менше шести 

членів в циклі: 

(CH2)m

CO

NH

n NH (CH2)m CO

n
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Найбільш широко розповсюдженими поліамідами є: 

полігексаметиленадипамід (поліамід ПА-6,6, найлон-6,6), синтезований з 

гексаметилендіаміну та адипінової кислоти; полікапроамід (капрон, поліамід 

ПА-6, найлон-6), одержаний з капролактаму. 

 

1.3.2 Номенклатура поліамідів 

Цифрові позначення поліамідів відображають їх хімічну будову.  

Для аліфатичних поліамідів після слова «поліамід» ставиться одна чи дві 

цифри.  

Якщо поліамід синтезовано з одного мономеру – амінокислоти чи 

лактаму, вказується одна цифра, яка відповідає кількості вуглецевих атомів в 

мономері. 

Якщо поліамід одержаний поліконденсацією діаміну з дикарбоновою 

кислотою чи її похідними, ставиться дво- чи тризначне число, в якому цифра до 

коми – атоми вуглецю в діаміні, після коми – кількість атомів вуглецю в 

кислоті чи її похідній. 

Наприклад, поліамід 6,8 – полігексаметиленсебацинамід – мономери: 

гексаметилендіамін (кількість вуглецевих атомів – 6) та себацинова кислота 

(кількість атомів вуглецю – 8).   

 

1.3.3 Властивості і застосування поліамідів 
Молекулярна маса технічних поліамідів – 8000–25000. Це тверді 

рогоподібні продукти від білого до світло-кремового кольору. Температура 

плавлення аліфатичних поліамідів 180–280
0
С. Зі збільшенням числа амідних 

груп температура плавлення зростає, збільшується жорсткість і твердість. 

Поліаміди з непарним числом метиленових груп між амідними зв'язками 

плавляться при більш низькій температурі, ніж поліаміди з парним числом 

метиленових груп, на одиницю меншим даного непарного. 

Поліаміди відрізняються високою міцністю при ударних навантаженнях і 

еластичністю, мають здатність до холодної витяжки, що протікає з утворенням 

"шийки" і зменшенням діаметра зразка полімеру. 

Гомополіаміди добре розчиняються тільки в сильнополярних 

розчинниках – концентрованих сірчаній, соляній, азотній і мурашиній 

кислотах, в фенолах, амідах. Не розчиняються у воді, вуглеводнях, нижчих 

спиртах. 

При нагріванні на повітрі відбувається окислювальна деструкція, яка 

різко збільшується під дією УФ променів і сонячного світла. У розплавленому 

стані при контакті з повітрям окислення відбувається настільки швидко, що 

через декілька хвилин спостерігається потемніння розплаву. Окислення 

супроводжується різким погіршенням фізико-механічних властивостей. 

Властивості поліамідів можуть бути поліпшені введенням наповнювачів – 

графіту, тальку, дисульфіду молібдену, скляного волокна та ін. Наповнювачі 

знижують еластичність, але і знижують водопоглинання. Наповнені поліаміди 

використовують в радіоелектроніці та приладобудуванні для виготовлення 
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деталей з жорсткими розмірами допусків, що працюють при температурах     

від –60
0
С до 120

0
С. 

ПА володіють хорошими антифрикційними властивостями. За 

коефіцієнтом тертя поступаються лише фторопласту. 

Поєднання високої механічної міцності з хорошими антифрикційними 

властивостями, корозійною та хімічною стійкістю висунуло поліаміди в ряд 

найважливіших конструкційних матеріалів. З поліамідів виготовляють 

шестерні, вкладиші підшипників, втулки, ролики, муфти, повзуни, лопаті 

гребних гвинтів, вентиляторів, деталі електроізоляційного призначення, 

медичні інструменти. 

Підшипники з поліамідів можуть працювати без мастила, а наповнені 

поліаміди – самозмащуватись. Також їх використовують у харчовій і 

текстильній промисловості. 

Поліаміди використовуються у вигляді плівкових матеріалів, лакових 

покриттів, просочувальних складів і клеїв. 

 

1.4 Поліуретани, епоксидні смоли 

Поліприєднання (міграційна полімеризація) займає проміжне положення 

між поліконденсацією і ланцюговою полімеризацією. 

Реакція ступінчастої полімеризації (поліприєднання) в загальному вигляді 

може бути наведена тим же рівнянням, що і реакція ланцюгової полімеризації, 

тобто зниження числа молекул і збільшення середньої молекулярної маси 

полімеру відбувається без зміни елементарного складу реагуючих речовин: 
 

nA→(A)n. 
 

Проте, на відміну від полімеризації, зростаючий ланцюг після кожного 

акту приєднання залишається цілком стійкою часткою. Приєднання 

здійснюється завдяки переміщенню (міграції) водню від молекули мономера до 

зростаючого молекулярного ланцюга. 

Протікаючи східчасто, поліприєднання нагадує поліконденсацію. У той 

же час, на відміну від поліконденсації, процес не супроводжується виділенням 

низькомолекулярних побічних продуктів. 

При потребі можна каталізувати міграційну полімеризацію основами 

(третинними амінами). 

В реакції беруть участь зазвичай одна, дві або більше поліфункціональні 

сполуки, одна з яких містить рухливий атом водню, а друга – групи, здатні 

приєднати його. 

У цих реакціях, так само як і при гетерополіконденсаціі при 

еквімолекулярному співвідношенні вихідних сполук виходить полімер з 

максимальною молекулярною масою. 

 

1.4.1 Поліуретани 

Поліуретанові захисні покриття відрізняються від покриттів на основі 

інших класів органічних полімерів поєднанням низки позитивних 

характеристик (одночасно високою еластичністю, твердістю, міцністю на 
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розрив, адгезією до різних основ, гідрофобністю, опором до удару, вигину, 

проколу, зношенню, діелектричними та ін. показниками), які мають широке 

прикладне значення. Така велика кількість різноманітних позитивних 

властивостей, притаманних одному класу полімерів, обумовлена як 

формуванням в полімері безпосередньо уретанових груп за схемою: 

,

 
які додають йому унікальні властивості, у тому числі високу твердість і 

еластичність, так і одночасною наявністю в системі полімеру інших типів 

зв'язків і груп, привнесених з гідроксилвмісною компонентою (складноефірних, 

амідних, карбамідних та ін.): 

– карбамідних, за схемою:  

NCO + HOH NHC OH NH2 + CO2

O

 

NCO C

O

NH2+

H

N

H

N ;

 

– алофанатних, за схемою: 

 

NCO

O

N-C-O

H H

N-C-

O O

N-C-O+ ;

 
 

– біуретових, за схемою: 

NCO

O

N-C-N-

H

O

N-C-N-C-N

O

+

HH H  

та ін. 

Вихідною сировиною для синтезу поліуретанів є: 

а) ізоціанати [гексаметилендіізоціанат; 3,4-толуілендіізоціанат;            

4,4
/
-дифенілметандіізоціанат; 4,4

/
,4

//
-трифенілметан-триізоціаінат]; 

Також використовують адукти – преполімери, наприклад, адукт          

ТДІ-ТМП: на основі триметилолпропану (промисловий продукт з Тпл=59–60
0
С) 

і суміші ізомерів 2,4- і 2,6-толуілендіізоціанатів (ТДІ – суміш ізомерів у 

відсотковому відношенні 80:20, який являє собою прозору рідину з 

характерним запахом: Ткип = 120
0
С /10 мм рт. ст.; nD25 = 1,5656), загальної 

формули: 
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C2H5 C

CH2 O

NCO

CH3C N

H

O

CH2 O

NCO

CH3C N

H

O

CH2 O

NCO

CH3C N

H

O

 
б) поліоли і поліефіри [етиленгліколь; діетиленгліколь; 1,2-пропандіол; 

1,4-бутандіол; гліцерин; пентаеритрит; дифенілолпропан (ДФП); 

поліетиленоксид; поліпропіленоксид та ін.]. 

У загальному вигляді реакція одержання лінійних поліуретанів з 

біфункціональних сполук має вигляд: 

 
HO +R OH O C N OCNR

/n n  

гліколь                                діізоціанат 

NCOHO R O

O

C N R
/

H

N

H

O

C OR O

O

C N R
/

H
n  

поліуретан 
 

В даний час виробництво поліуретанів і різних матеріалів на їх основі 

досягло значних масштабів, особливо у технічно розвинених країнах. 

Поліуретани широко застосовуються для отримання еластичних і жорстких 

пінопластів, волокон, каучуків і гум, клеїв, лаків та ін. 
 

1.4.2 Епоксидні смоли 

Епоксидні полімери одержують з різних сполук, що містять 

реакційноздатну епоксидну (або оксиранову) групу: 
 

O

CC

. 
 

Епоксидними полімерами називаються речовини, які утворюються при 

суміщенні органічних сполук, що містять епоксидні групи, з речовинами, в 

яких є рухливий атом водню (феноли, аміни, спирти, кислоти та ін.). 

Сполуки, які містять епоксидні групи, в присутності отверджувачів, 

каталізаторів здатні переходити в неплавкий, нерозчинний стан. 

Найчастіше для синтезу цього типу олігомерів і полімерів на їх основі 

використовують епіхлоргідрин та дво- і багатоатомні феноли. 

При взаємодії епіхлоргідрину з 4,4
/
-діоксидифенілпропаном, в результаті 

чергування актів конденсації (приєднання епіхлоргідрину з виділенням HCl) з 

актами ступінчастої полімеризації (приєднання двоатомного спирту в 

присутності розчину їдкого натру), утворюється спочатку олігомер лінійної 

будови: 
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OH

O C

CH3

CH3

O CH2 CH CH2

n  
 

Реакція протікає в дві стадії. На першій стадії утворюються олігомери – 

низькомолекулярні продукти, відомі під назвою епоксидних смол. На другій 

стадії олігомер отверджують діамінами, ангідридами дикарбонових кислот. 

Луги в реакції синтезу смол каталізують реакцію приєднання                          

4,4
/
-діоксидифенілпропану до епоксидної групи і одночасно зв'язують 

хлористий водень, який виділяється. 

 

HO C

CH3

OH H2C CH CH2Cl 25
0
C

CH3
O

+ 2

 

                      4,4
/
-діоксидифенілпропан                         епіхлоргідрин 

ClCH2 CH

OH

CH2 O C

CH3

CH3

O CH2 CH

OH

CH2Cl +

 
+71,48 кДж/моль 

 

Хлоргідрин гліколю, який утворився на цій стадії, має вторинний 

гідроксил, що знаходиться в α-положенні до атому хлору. 

При такому поєднанні функціональних груп легко відщеплюється 

хлористий водень і утворюється нова епоксидна група: 

 

ClCH2 CH CH2 O C

CH3

O CH2 CH CH2Cl
NaOH

OH CH3 OH

CH2 CH

O

CH2 O C

CH3

CH3

O CH2 CH

O

CH2

NaCl H2O

+

+ + +2 2

+18 кДж/моль 
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Коефіцієнт полімеризації n для різних марок смол різний. При n менше    

2 – це в'язкі рідини; подальше збільшення n призводить до зростання в'язкості, 

аж до одержання твердих олігоепоксидних смол різних марок. 

Завдяки своїм цінним властивостям епоксидні полімери знайшли широке 

застосування в різних галузях промисловості. Вони дуже міцні і досить легкі, їх 

питома маса дорівнює 1140÷1250 кг/м³, при затвердінні мають малу усадку, не 

більше 1%, відносно до металу та інших матеріалів мають високу адгезію. Крім 

цього, епоксидні полімери мають високу стійкість до впливу на них хімічних 

реагентів (фосфорна кислота, соляна кислота, хлор, луги та ін.), а також 

епоксидні олігомери відмінно поєднуються з полівінілбутиралем, 

фенолоальдегіднимі, карбамідними та іншими олігомерами, утворюючи 

композиційні полімерні матеріали з більш високими властивостями. 

Всі епоксидні групи мають велику реакційну здатність. Всі рідкі 

олігоепоксидні смоли, а також поліепоксидні матеріали на їх основі, з 

невеликою молекулярною масою і макромолекулами, що мають лінійну 

структуру, добре розчиняються в ацетоні або в спирті. 

При введенні в полімер отверджувача, утворюється високомолекулярна 

сполука сітчастої (тривимірної) структури. Якість затверділого епоксидного 

полімеру, необхідна температура і час затвердіння залежать від вибору 

отверджувача, а також його кількості. 

Є епоксидні полімери, які тверднуть при кімнатній температурі, а є такі, 

яким для тужавіння потрібно застосовувати нагрівання. Для тужавіння при 

нормальній температурі використовують метафенілендіаміни, 

поліетиленополіаміни та інші отверджувачи, а при процесі нагрівання, під час 

якого температура тужавіння сягає 150–200°С, застосовуються меламін, 

фталевий і малеїновий та інші ангідриди. Так як під час процесу тужавіння 

епоксидних олігомерів, з використанням ангідридів кислот, побічні леткі 

речовини не виділяються, то це підвищує якість виробів і полегшує їх 

виготовлення (варіювання розмірів виробів). 

Затверділі епоксидні полімери, на відміну від інших, мають велику 

міцність при вигині і високу питому ударну в'язкість. 

Випускаються епоксидні олігомери 4-х марок: ЕД-5, 6, 13 і 15, які мають 

молекулярну масу від 400 до 2000 а.о. Ці олігомери йдуть на виготовлення 

синтетичних універсальних клеїв, електроізоляції і лакофарбових покриттів, 

герметиків та іншої продукції. 

За допомогою універсального клею холодного або гарячого тужавіння, в 

основу якого входять епоксидні полімери, створюються такі шви, які досить 

стійкі проти води, дії лугів і кислот, а також різноманітних хімічних 

розчинників. 

На сьогоднішній день застосування епоксидних полімерів – поки ще 

дороге задоволення, тому основними галузями їх застосування є виготовлення 

конструкційних склопластиків, клеїв, герметиків для склеювання пластмасових, 

металевих, дерев'яних і бетонних конструкцій. 
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1.5 Приклади і завдання до розділу 1 

 

1.5.1 Матеріальні розрахунки виробництва лаку пентафталевого ПФ-060. 

На рис. 1 наведено блок-схему виробництва лаку пентафталевого ПФ-060. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 – Блок-схема виробництва лаку пентафталевого ПФ-060 

 

Спираючись на дані базового виробництва, продуктивність 

пентафталевого лаку ПФ-060 складає 5000 т/рік, а згідно з проектом 

реконструкції цеху, прийнято збільшити потужність за лаком ПФ-060 на 40%, 

та досягти потужності 7000 т/рік. 

Вихідні дані для матеріальних розрахунків: 

а) склад сировини. 

Склад сировини та рецептура завантаження синтезу основи наведено в 

табл. 1. Рецептура завантаження на стадії розчинення основи наведено в табл. 2. 
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Синтез основи 

Розчинення основи і постановка лаку на тип 

Очистка лаку 

Стандартизація та затарювання 

Реакційна вода, 

волога сировини 

Продукти 

деструкції, чистка 

апарату 

Сольвент Уайт-спірит 

7000 т/рік 

58,88% 14,25% 0,05% 23,883% 

0,997% 

53,20% 
22,86% 23,94% 

0,12% 0,74% 0,3% 0,14% 2,0% 

1,94% 

0,38% 1,32% 

0,52% 

1,36% 

0,43% 
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Таблиця 1 – Склад сировини та рецептура завантаження синтезу основи 
Назва речовини Склад, мас.% Завантажено, мас.% 

Олія соняшникова 99,8 
58,88 

волога 0,2 

Пентаеритрит 99,8 
14,25 

волога 0,2 

Фталевий, Малеїновий 

ангідриди 

99,7 

24,88 

побічні продукти 0,3 

Сольвент 99,6 
1,94 

побічні продукти 0,4 

Каталізатор 100 0,05 

Разом:  100 

 

Таблиця 2 – Рецептура завантаження на стадії розчинення основи 
Назва речовини Завантажено, мас.% 

Основа 53,20 

Сольвент 22,86 

Уайт-спірит 23,94 

Разом 100 

 

б) спочатку визначаємося з режимом роботи цеху. Для скорочення витрат 

на розігрів обладнання для виконуємих хімічних процесів, затрат на саме 

обладнання та інше приймаємо безперервний режим роботи. 

Ефективний фонд робочого часу: 

Теф = Тном + ТТЗ + ТППР, 

де Тном = Ткал = 8760 годин/рік – номінальний робочий фонд робочого 

часу (365 дн.×24 год=8760 годин/рік), 

ТТЗ = 830 годин/рік – технологічні зупинки (беруть з журналу роботи 

обладнання у механіка цеху), 

ТППР = 490 годин/рік – зупинки на планово-попереджувальні ремонти 

(беруть з журналу роботи обладнання у механіка цеху), 

Теф = 8760 – 830 – 490 = 7440 годин/рік. 

Приймаємо безперервний режим роботи – 7440 годин/рік. 

в) задана продуктивність цеху. 

Продуктивність цеху за темою складає 7000 т/рік, 

тоді годинна продуктивність буде складати 86,940
7440

10007000



 кг/год. 

 

На наступному етапі виконуємо матеріальні розрахунки за стадіями 

технологічного процесу: 

а) надходження на стадію стандартизації та зливання лаку в тару: 

 

923,944
43,0100

10086,940





 кг/год. 

 

Втрати на стадії   944,923–940,86 = 4,063 кг/год. 
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Нижче в табл. 3 наведено матеріальний баланс на стадії стандартизації та 

зливання лаку в тару. 

Таблиця 3 – Стадія стандартизації та зливання лаку в тару (кг/год) 
Завантажено кг/год мас.% Одержано кг/год мас.% 

Лак очищений 944,923 100 

Лак товарний 940,86 99,57 

Втрати на стадії 

стандартизації та 

зливу лаку 

4,063 0,43 

Разом: 944,923 100 Разом: 944,923 100 

 

б) надходження на стадію очистки: 

 

951,957
36,1100

100923,944





 кг/год. 

 

Втрати на стадії   957,951 – 944,923 = 13,028 кг/год. 

Нижче в табл. 4 наведено матеріальний баланс на стадії очищення лаку. 

Таблиця 4 – Стадія очищення лаку (кг/год) 
Завантажено кг/год мас.% Одержано кг/год мас.% 

Лак 957,951 100 

Лак очищений 944,923 98,64 

Втрати на стадії 

очищення лаку 
13,028 1,36 

Разом: 957,951 100 Разом: 957,951 100 

 

в) надходження на стадію розчинення основи і постановки на тип: 

 

958,962
52,0100

100951,957





 кг/год. 

 

Втрати на стадії   962,958– 957,951 = 5,007 кг/год. 

Надходження основи (53,20 мас.%)   294,512
100

20,53958,962



 кг/год. 

Надходження сольвенту (22,86 мас.%)   132,220
100

86,22958,962



 кг/год. 

Надходження уайт-спіриту (23,94 мас.%) 532,230
100

94,23958,962



кг/год. 

Нижче в табл. 5 наведено матеріальний баланс на стадії розчинення 

основи та постановки лаку на тип. 

Таблиця 5 – Стадія розчинення основи та постановки лаку на тип (кг/год) 
Завантажено кг/год мас.% Одержано кг/год мас.%          

Основа 512,294 53,20 Лак 957,951 99,48 

Сольвент 220,132 22,86 Втрати на стадії 

розчинення основи 5,007 0,52 

Уайт-спірит 230,352 23,94 

Разом: 962,958 100 Разом: 962,958 100 
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г) надходження сировини на стадію синтезу основи (із розрахунку на 100 кг). 

Синтез основи пентафталевого лаку являє собою реакцію поліконденсації 

фталевого ангідриду з діацилпентаеритритом з утворенням поліестеру і води, 

кількість якої на виробництві не фіксується, тому її треба визначити. З рівняння 

реакції поліестерифікації випливає, що на моль фталевого або малеїнового 

ангідриду, які вступають у поліконденсацію, виділяється 0,5 молів води. У 

виробництві алкідних смол, крім того, часто використовують монокарбонові 

синтетичні жирні кислоти та каніфоль, при реакції яких теж виділяється 1 моль 

води, а при використанні дикарбонових кислот, наприклад, ізофталевої або 

терефталевої, виділяється 2 молі води. Кількість води, яка повинна виділитися 

під час реакції можна визначити за різницею між кількістю карбоксильних груп 

кислот, що були завантажені в реактор, і кількістю карбоксильних груп 

цільового продукту, що не прореагували – залишились у реакційній масі або за 

різницею вихідного кислотного числа КЧвих завантаженої сировини в реактор і 

кислотного числа КЧосн одержаного продукту реакції (основи). 

Якщо завантаження представлене в кг або в кг/год, вихідне кислотне 

число КЧвих можна визначити за формулою: 

                        3

i

i

i

вих 1011,56
G

M

G

КЧ 



 мг КОН/г,                           (2.1) 

де Gi – маса кожного кислотного компонента; 

Мі – молекулярна маса кожного кислотного компоненту. 

Перелік і маси усіх компонентів визначаються за виробничим 

регламентом, за рецептурою завантаження на стадію синтезу основи. 

До кислотних компонентів слід віднести фталевий ангідрид 

МФА=148,12 г/моль та малеїновий ангідрид ММА=98,06 г/моль. 

Так як завантаження надається у відсоткових співвідношеннях, то 

формула для визначення вихідного кислотного числа КЧвих дещо спрощується: 

3i

i

вих 1011,56
100

M

w

КЧ 


 мг КОН/г, 

де wi – масова частка кожного кислотного компонента; 

Мі – молекулярна маса кожного кислотного компоненту. 

Визначаємо кислотне число реакційної суміші з урахуванням чистоти 

кислотного компонента – фталевого та малеїнового ангідриду (99,7 мас.%): 
 

537,561011,56
100

06.9812,148

997,088.24

3 




вихКЧ мг КОН/г. 

 

Кислотне число основи визначимо за відомим КЧ лаку, яке наведено в 

регламенті – КЧлак=12 мг КОН/г. Лак рецептурою завантаження має 53,20% 

основи і 46,80% розчинника. На 1 г лаку або на 0,5320 г основи витрачається 

12 мг КОН, а на 1 г основи витратиться Х мг КОН, що і є кислотним числом 

основи, отже 556,22
5320,0

112



оснКЧ  мг КОН/г. 
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Одна карбоксильна група (1 моль) титрується 1 молем (56,11 г) КОН, що 

пропорційно виділенню 18 г Н2О, а на G кг реакційної суміші відповідно до 

різниці кислотних чисел виділяється Х г води (G OH 2
), звідки: 

31011,56

18
)(

2 




 i

оснвихOH

G
КЧКЧG   (г/кг). 

Кількість води при використанні відсоткових співвідношень при 

завантаженні визначається за формулою: 

31011,56

10018
)(

2 


 оснвихOH КЧКЧw   (кг/100 кг), 

090,1
1011,56

10018
)556,22537,56(

32





OHw  кг/100 кг. 

Крім того на стадії синтезу основи випаровується вода, яка була у вигляді 

вологи у олії (0,2 мас.%): 

118,0
100

2,088,58



кг/100 кг, 

 

у пентаеритриті (води 0,2 мас.%): 

 

029,0
100

2,0250,14



кг/100 кг, 

 

побічні продукти фталевого та малеїнового ангідриду (0,3 мас.%) залишаються 

в основі: 

075,0
100

3,088,24



кг/100 кг, 

 

побічні продукти сольвенту (0,4 мас.%):  

 

008,0
100

4,0940,1



 кг/100 кг. 

 

Під час реакції із реакційною водою випаровується волога усіх 

компонентів: 

GН2О =1,090+0,118 +0,029 + 0,075+0,008 = 1,320 кг/100 кг. 

 

Приймаємо 0,380% втрат на летучі продукти деструкції мономерів, 

сублімацію фталевого та малеїнового ангідриду та втрати на чистку реактора. 

Тоді вихід основи на 100 кг завантаження буде:  

 

Gосн = 100 – 1,320 – 0,380 = 98,300 кг/100 кг. 

 

Загальні витрати при синтезі основи будуть: 

 

1,320 + 0,380 = 1,700 кг/100 кг. 
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Нижче в табл. 6 наведено матеріальний баланс на стадії синтезу основи на 

100 кг завантаження. 

Таблиця 6 – Матеріальний баланс стадії синтезу основи на 100 кг 

завантаження (%) 
Завантажено кг/100 кг Одержано кг/100 кг 

Олія соняшникова 58,880 Основа  98,300 

олія 100% 58,762 Втрати при синтезі 1,700 

волога  0,118 у тому числі:  

Пентаеритрит 14,250 Реакційна вода 1,090 

пентаеритрит 100% 14,221 Волога мономерів 0,230 

волога 0,029 

Продукти деструкції та 

чистки апаратів 
0,380 

Фталевий та малеїновий  

ангідриди 

24,880 

Фталевий  та малеїновий 

ангідрид 100% 

24,805 

побічні продукти 0,075 

Сольвент  1,940 

Сольвент  100% 1,932 

побічні продукти 0,008 

Каталізатор 0,05 

Разом  100 Разом  100 

 

д) надходження сировини на стадію синтезу основи (у кг/год). 

Для виконання програми основи треба одержати 512,294 кг/год: 

– знайдено, що на 98,300 кг основи витрачається 58,88 кг олії, а на 

512,294 кг основи – Х1, звідки олії соняшникової завантажено в реактор 

Х1 = 


300,98

88.58294,512
306,855 кг/год; 

 

– на 98,300 кг основи – 14,250 кг пентаеритриту,  

а на 512,294 кг основи – Х2,  

 

звідки Х2 = 264,74
300,98

250,14294,512



 кг/год; 

 

– на 98,300 кг основи – 24,880 кг фталевого та малеїнового ангідридів, 

а на 512,294 кг основи – Х3,  

 

звідки Х3 = 663,129
300,98

880,24294,512



 кг/год; 

 

– на 98,300 кг основи – 1,94 кг сольвенту, 

а на 512,294 кг основи – Х4,  
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звідки Х4 = 11,10
300,98

940,1294,512



 кг/год; 

 

– на 98,300 кг основи – 0,050 кг каталізатору, 

а на 512,294 кг основи – Х5,  

 

звідки Х5 = 261,0
300,98

05,0294,512



 кг/год; 

 

е) надходження сировини в цех на стадії підготовки її до завантаження. 

З урахуванням втрат при розвантажуванні та дозуванні й завантажуванні 

в реактор: 

– надходження олії соняшникової: 

 

224,307
12,0100

100855,306





 кг/год, 

 

втрати олії соняшникової при підготовці  307,224 – 306,855 =0,369 кг/год; 

– надходження пентаеритриту: 

 

817,74
74,0100

100264,74





 кг/год, 

 

втрати пентаеритриту при підготовці  74,817– 74,264 = 0,553 кг/год; 

– надходження фталевого та малеїнового ангідридів: 

 

845,129
14,0100

100663,129





 кг/год, 

втрати фталевого та малеїнового ангідридів при підготовці   

129,845– 129,663=0,182 кг/год; 

– надходження сольвенту: 

 

316,10
000,2100

10011,10





 кг/год, 

 

втрати сольвенту при підготовці  10,316 – 10,11=0,206 кг/год; 

– надходження каталізатора: 

 

262,0
3,0100

100261,0





 кг/год, 

 

втрати каталізатора при підготовці 0,262 – 0,261 = 0,001 кг/год; 

Нижче в табл. 7 наведено матеріальний баланс на стадії підготовки 

сировини. 
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Таблиця 7 – Стадія підготовки сировини (кг/год) 
Завантажено кг/год мас.% Одержано кг/год мас.% 

Олія 

соняшникова 
307,224 58,8 

Олія соняшникова 306,855 58,73 

втрати 0,369 0,07 

Пентаеритрит 74,817 14,32 
Пентаеритрит 74,264 14,21 

втрати 0,553 0,1 

Фталевий та 

малеїновий 

ангідриди 

129,845 24,86 

Фталевий та малеїновий 

ангідриди 
129,663 24,81 

втрати 0,182 0,05 

Сольвент 10,316 1,97 
Сольвент 10,11 1,934 

втрати 0,206 0,03 

Каталізатор 0,262 0,05 
Каталізатор 0,261 0,0499 

втрати 0,001 0,0001 

Разом: 522,464 100 Разом: 522,464 100 

 

Втрати при синтезі основи: 

– одержано води реакційної: 

на 98,300 кг основи – 1,090 кг води, 

а на 512,294 кг основи – Х6,  

 

звідки Х6 = 681,5
300,98

090,1 512,294



 кг/год; 

 

– випарувалось вологи з мономерів: 

на 98,300 кг основи – 0,230 кг вологи, 

а на 512,294 кг основи – Х7,  

звідки Х7 = 199,1
300,98

230,0 512,294



 кг/год; 

– випарувалось продуктів деструкції 

на 98,300 кг основи – 0,380 кг продуктів деструкції, 

а на 512,294 кг основи – Х8,  

звідки Х8 = 980,1
300,98

380,0 512,294



 кг/год; 

Нижче в табл. 8 наведено матеріальний баланс на стадії синтезу основи. 

Таблиця 8 – Стадія синтезу основи (кг/год) 
Завантажено кг/год мас.% Одержано кг/год мас.% 

Олія соняшникова 306,855 58,88 Основа 512,294 98,3 

Пентаеритрит 74,264 14,25 Загальні втрати: 8,85 1,7 

Фталевий та 

малеїновий ангідриди 
129,664 24,88 в тому числі:   

Сольвент 10,11 1,94 вода реакційна 5,681 1,09 

Каталізатор 0,261 0,05 

волога із сировини 1,199 0,23 

продукти деструкції  та 

інші втрати 
1,980 0,38 

Разом: 521,154 100 Разом: 521,154 100 
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Зведений матеріальний баланс. 

Нижче в табл. 9 наведено зведений матеріальний баланс. 

Таблиця 9 – Зведений матеріальний баланс 
Завантажено кг/год т/добу т/рік т/т гот. прод. 

Олія соняшникова 307,224 7,373 2285,731 0,3265 

Пентаеритрит 74,817 1,795 556,638 0,0795 

Фталевий та малеїновий ангідриди 129,845 3,116 966,031 0,1380 

Сольвент 10,316 0,247 76,751 0,0109 

Каталізатор 0,262 0,00625 1,939 0,00027 

Уайт -спірит 230,532 5,5327 1715,158 0,245 

Сольвент 220,132 5,2831 1637,782 0,233 

Разом: 973,128 23,354 7240,027 1,034 

Отримано кг/год т/добу т/рік т/т гот. прод 

Лак товарний 940,86 22,58 7000 1 

Втрати на стадіях 

Стадія підготовки сировини 1,31 0,031 9,672 0,0013 

Стадія синтезу основи 8,86 0,212 65,903 0,0094 

Стадія розчинення основи та 

постановка на тип  
5,007 0,1202 37,274 0,0053 

Стадія очищення лаку 13,028 0,312 96,943 0,0138 

Стадія затарювання 4,063 0,097 30,236 0,0043 

Разом: 973,128 23,354 7240,027 1,034 

 

1.5.2 Матеріальні розрахунки виробництва емалі ПФ-115 

 

Матеріальний баланс виробництва емалі ПФ-115, надається розрахованим 

відповідно до технологічного процесу виробництва [Постоянный 

технологический регламент по производству эмали ПФ-115 – НВП 

«Запорожавтобытхим» г. Запорожье, 2013 г.], він наведений у таблиці 10. 
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Таблиця 10 – Матеріальний баланс виробництва емалі ПФ-115 згідно з 

регламентом (в розході закладені втрати сировини при завантаженні) 
Надходження Розхід 

Склад кг Склад кг 

1 2 3 4 

1 Стадія підготовки сировини 

Лак ПФ-060 690 Лак ПФ-060 691 

Антиплівка  1 Антиплівка 1,1 

Оксид титану 88 Оксид титану 89 

Кальцит 199 Кальцит 200 

Уайт-спірит 11 Уайт-спірит 12 

Сикатив 10 Сикатив 11 

Бентоніт 1,2 Бентоніт 1,3 

  Втрати 5,4 

Разом 1005,4 Разом 1005,4 

2 Стадія приготування суспензії 

Лак ПФ-060 461 Суспензія емалі 755 

Антиплівка 1,1 Втрати 3,1 

Двоокис титану 89   

Уайт-спірит 7   

Кальцит 200   

Всього 758,1 Всього 758,1 

3 Стадія диспергування суспензії 

Суспензія емалі 755 Суспензія емалі 752 

  Втрати 3 

Разом 755 Разом 755 

4 Стадія постановки на тип 

Суспензія емалі 752 Емаль ПФ-115 1000 

Сикатив 11 Втрати 2,3 

Лак ПФ-115 232   

Бентоніт 1,3   

Уайт-спірит 6   

Разом 1002,3 Разом 1002,3 
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На рис. 2 наведено блок-схему виробництва емалі ПФ-115. 

 

Підготовка сировини 

         Лак ПФ-060      Оксид           Наповнювач     Розчинник  Протиплівкова                                                                                                                                                                                                                                                     

                                    Титану             кальцит        Уайт-спірит       добавка      

                  60,81%            11,74%             26,38%             0,92%                0,15% 

                                                                      

                    0,4 %          0,2 %                 0,3 %                0,1 %                0,1 % 

   

 

                                                                                           0,4% 

                 

                                                

                                                           Пігментна паста                                    0,4% 

                                                                         75,03%  

                            Лак ПФ-060 23,15%                     

            0,2%         Уайт-спірит 0,6%  0,23%                                                                                                                                          

           0,1%              Сикатив 1,09%  

            0,1%             Бентоніт 0,13% 

            0,1% 

 

                                                                                                           1,0% 

                                                                                                              

 

                                                                        4650 т/рік 
Рис. 2 – Блок-схема виробництва емалі ПФ-115 

 

Спираючись на дані базового виробництва, продуктивність виробництва 

емалі ПФ-115складає 4650 т/рік.  

Приймаємо безперервний режим роботи – 7440 годин/рік (як розраховано 

на стор. 27). 

Тоді годинна продуктивність буде складати 625
7440

10004650



 кг/год. 

 
 

 

Приготування суспензії 

 

Диспергування суспензії 

 

Постановка емалі на тип 

Фільтрація і розфасовка 
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Матеріальні розрахунки по стадіях технологічного процесу. 

а) надходження на стадію фільтрації і розфасовки: 

100 – 1,0 = 99 мас.% 

625 – 99 мас.% 

х1 – 100 мас.%; 

х1 313,631
99

100625



 кг/год. 

Втрати емалі ПФ-115 складають: 

631,313 – 625 = 6,313 кг/год. 

Нижче в табл. 11 наведений матеріальний баланс стадії фільтрації і 

розфасовки. 

Таблиця 11 – Матеріальний баланс стадії фільтрації і розфасовки 
Завантажено кг/год мас.% Отримано кг/год мас.% 

Емаль ПФ-115 на 

фільтрацію 

631,313 100 Товарна емаль ПФ-115 625 99 

Втрати емалі ПФ-115 

на стадії фільтрації і 

розфасовки 

6,313 1 

Разом 631,313 100 Разом 631,313 100 

 

б) надходження на стадію постановки на тип: 

100 – 0,23 = 99,77 мас.% 

631,313 – 99,77 мас.% 

х2 – 100 мас.%; 

х2 768,632
77,99

100313,631



  кг/год. 

Втрати емалі ПФ-115 складають: 

632,768 – 631,313 = 1,455 кг/год. 

Надходження суспензії емалі: 

632,768 – 100 мас.% 

х3 – 75,03 мас.%; 

х3 766,474
100

03,75768,632



  кг/год. 

Надходження сикативу: 

632,768 – 100 мас.% 

х4 – 1,09 мас.%; 

х4 897,6
100

09,1768,632



  кг/год. 

Втрати сикативу при завантаженні складають: 

6,897 – (100 – 0,1) мас.% 

х5 – 100 мас.%; 

х5 904,6
1,0100

100897,6





  кг/год. 

6,904 – 6,897 = 0,007 кг/год. 

Надходження лаку ПФ-060: 

632,768 – 100 мас.% 

х6 – 23,15 мас.%; 
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х6 486,146
100

15,23768,632



  кг/год. 

Втрати лаку ПФ-060 при завантаженні складають: 

146,486 – (100 – 0,2) мас.% 

х7 – 100 мас.%; 

х7 780,146
2,0100

100486,146





  кг/год. 

146,780 – 146,486 = 0,294 кг/год. 

Надходження бентоніту: 

632,768 – 100 мас.% 

х8 – 0,13 мас.%; 

х8 823,0
100

13,0768,632



  кг/год. 

Втрати бентоніту при завантаженні складають: 

0,823 – (100 – 0,1) мас.% 

х9 – 100 мас.%; 

х9 824,0
1,0100

100823,0





 кг/год. 

0,824 – 0,823 = 0,001 кг/год. 

Надходження уайт-спіриту: 

632,768 – 100 мас.% 

х10 – 0,6 мас.%; 

х10 797,3
100

6,0768,632



  кг/год. 

Втрати уайт-спіриту при завантаженні складають: 

3,797 – (100 – 0,1) мас.% 

х11 – 100 мас.%; 

х11 801,3
1,0100

100797,3





 кг/год. 

3,801 – 3,797 = 0,004 кг/год. 

Нижче в таблиці 12 наведений матеріальний баланс стадії постановки 

емалі на тип. 

Таблиця 12 – Матеріальний баланс стадії підготовки сировини 
Завантажено кг/год мас.% Отримано кг/год мас.% 

Суспензія емалі 474,766 74,99 Емаль ПФ-115 на 

фільтрацію 

631,313 99,72 

Сикатив 6,904 1,09 

Лак ПФ-060 146,780 23,19 Втрати на стадії 

постановки на тип 

1,455 0,23 

Бентоніт 0,824 0,13 

Уайт-спірит 3,801 0,6 Втрати по компонентах: 

– сикатив 

– лак ПФ-060 

– бентоніт 

– уайт-спірит 

 

0,306 

0,007 

0,294 

0,001 

0,004 

 

0,05 

Разом 633,075 100 Разом 633,074 100 
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в) надходження на стадію диспергування суспензії: 

100 – 0,4 = 99,6 мас.% 

474,766 – 99,6 мас.% 

х12 – 100 мас.%; 

х12 673,476
6,99

100766,474



 кг/год. 

Втрати суспензії емалі складають: 

476,673 – 474,766 = 1,907 кг/год. 

Нижче в табл. 13 наведений матеріальний баланс стадії диспергування 

суспензії. 

Таблиця 13 – Матеріальний баланс стадії диспергування суспензії 
Завантажено кг/год мас.% Отримано кг/год мас.% 

Суспензія після 

первинного 

диспергування 

476,673 100 Суспензія емалі 474,766 99,6 

Втрати суспензії на стадії 

диспергування 

1,907 0,4 

Разом 476,673 100 Разом 476,673 100 

 

г) надходження на стадію приготування суспензії: 

100 – 0,4 = 99,6 мас.% 

476,673– 99,6 мас.% 

х13 – 100 мас.%; 

х13 587,478
6,99

100673,476



 кг/год. 

Втрати суспензії емалі складають: 

478,587 – 476,673 = 1,914 кг/год. 

 Розрахуємо кількість використаних компонентів, згідно рецептури, з їх 

витратами: 

Надходження лаку ПФ-060: 

 

478,587 – 100 мас.% 

х14 – 60,81 мас.%; 

х14 029,291
100

81,60768,478



 кг/год. 

Втрати лаку ПФ-060 при завантаженні складають: 

291,029 – (100 – 0,4) мас.% 

х15 – 100 мас.%; 

х15 198,292
4,0100

100029,291





  кг/год. 

292,198 – 291,029 = 1,169 кг/год. 

Надходження протиплівкової добавки: 

478,587 – 100 мас.% 

х16 – 0,15 мас.%; 

х16 718,0
100

15,0768,478



  кг/год. 
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Втрати протиплівкової добавки при завантаженні складають: 

0,718 – (100 – 0,1) мас.% 

х17 – 100 мас.%; 

х17 719,0
1,0100

100718,0





  кг/год. 

0,719 – 0,718 = 0,001 кг/год. 

Надходження оксиду титана: 

478,587 – 100 мас.% 

х18 – 11,74 мас.%; 

х18 186,56
100

74,11768,478



  кг/год. 

Втрати оксиду титана при завантаженні складають: 

56,186 – (100 – 0,2) мас.% 

х19 – 100 мас.%; 

х19 299,56
2,0100

100186,56





  кг/год. 

56,299 – 56,186 = 0,113 кг/год. 

Надходження уайт-спіриту: 

478,587 – 100 мас.% 

х20 – 0,92 мас.%; 

х20 403,4
100

92,0768,478



  кг/год. 

Втрати уайт-спіриту при завантаженні складають: 

4,403 – (100 – 0,1) мас.% 

х21 – 100 мас.%; 

х21 407,4
1,0100

100403,4





  кг/год. 

4,407 – 4,403 = 0,004 кг/год. 

Надходження кальциту: 

 

478,587 – 100 мас.% 

х22 – 26,38 мас.%; 

х22 251,126
100

38,26768,478



 кг/год. 

Втрати кальциту при завантаженні складають: 

126,251 – (100 – 0,3) мас.% 

х23 – 100 мас.%; 

х23 631,126
3,0100

100251,126





  кг/год. 

126,631 – 126,251 = 0,380 кг/год. 

Нижче в табл. 14 наведений матеріальний баланс стадії приготування 

суспензії. 
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Таблиця 14 – Матеріальний баланс стадії приготування суспензії 
Завантажено кг/год.  мас.% Отримано кг/год. мас.% 

Лак ПФ-060 292,198 60,84 Суспензія після 

первинного 

диспергування 

476,673 99,25 

Протиплівкова добавка 0,719 0,15 

Оксид титана 56,299 11,72 Втрати на стадії 

приготування 

суспензії 

1,914 0,40 

Кальцит 126,631 26,37 

Уайт-спірит 4,407 0,92 Втрати по 

компонентах: 

– лак ПФ-060 

– протиплівкова 

добавка 

– оксид титана 

– кальцит 

– уайт-спірит 

 

1,667 

1,169 

0,001 

 

0,113 

0,380 

0,004 

 

0,35 

0,24 

0,002 

 

0,024 

0,079 

0,001 

Разом 480,254 100 Разом 480,254 100 

Нижче в табл. 15 наведений зведений матеріальний баланс виробництва 

емалі ПФ-115. Приймаємо безперервний режим роботи – 7440 годин/рік, як 

розраховано вище на сторінці 27. 

Таблиця 15 − Зведений матеріальний баланс 

Завантажено 
Кількість Витратний коефіцієнт 

т(кг)/т гот. прод. кг/год т/добу т/рік 

Лак ПФ-060 438,978 10,5355 3265,996 0,70236 

Протиплівкова добавка 0,719 0,0173 5,349 0,00115 

Оксид титана 56,299 1,3512 418,865 0,09008 

Кальцит 126,631 3,0391 942,135 0,20261 

Уайт-спірит 8,208 0,1970 61,068 0,01313 

Сикатив 6,904 0,1657 51,366 0,01105 

Бентоніт 0,824 0,0198 6,131 0,00132 

Разом: 638,563 15,3255 4750,909 1,02170 

Одержано 
Кількість Витратний коефіцієнт 

т(кг)/т гот. прод. кг/год т/добу т/рік  

Товарна емаль ПФ-115 625 15,0000 4650,000 1,00000 

Втрати емалі ПФ-115 на стадії 

фільтрації і розфасовки 

6,313 0,1515 46,969 0,01010 

Втрати на стадії постановки на тип 1,455 0,0349 10,825 0,00233 

Втрати суспензії на стадії 

диспергування 
1,907 0,0458 14,188 0,00305 

Втрати на стадії приготування 

суспензії 
1,914 0,0459 14,240 0,00306 

Втрати по компонентах: 

– лак ПФ-060 

– протиплівкова добавка 

– оксид титана 

– кальцит 

– уайт-спірит 

– сикатив 

– бентоніт 

1,973 

1,463 

0,001 

0,113 

0,380 

0,008 

0,007 

0,001 

0,0474 

0,0351 

0,000024 

0,0027 

0,0091 

0,00019 

0,00017 

0,000024 

14,679 

10,885 

0,007 

0,841 

2,827 

0,060 

0,052 

0,007 

0,00316 

0,00234 

0,00000 

0,00018 

0,00061 

0,00001 

0,00001 

0,00000 

Разом 638,562 15,3255 4750,901 1,02170 
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2 АМІНОАЛЬДЕГІДНІ ПОЛІМЕРИ, ФЕНОПЛАСТИ, ФУРАНОВІ 

СМОЛИ І ПЛАСТМАСИ НА ЇХ ОСНОВІ 
 

2.1 Аміноальдегідні олігомери 

Амінопласти – термореактивні пластичні маси на основі карбамідо- або 

меламіноформальдегідних олігомерів, до складу яких входять різноманітні 

наповнювачі, отверджувачі, барвники та інші добавки. 

Амінопласти світло- та дугостійкі, стійкі до дії широкого кола 

розчинників і мастил. На відміну від фенопластів вони не мають запаху і 

можуть бути пофарбовані у світлі тони. До недоліків амінопластів слід віднести 

схильність до розтріскування при тривалій експлуатації і значне 

водопоглинання. 

Аміноальдегідні смоли одержують конденсацією карбаміду або меламіну 

з формальдегідом у водному середовищі. Процес виробництва амінопласта 

включає стадії змішування компонентів, сушіння та подрібнення. В останні 

роки освоєно виробництво деяких марок смол у вигляді безводних порошків, 

що спрощує і здешевлює процес отримання прес-матеріалів. 

Склад і будова продуктів поліконденсації карбаміду з формальдегідом 

зумовлені рядом факторів і в першу чергу значенням рН середовища, 

співвідношення реагентів, температурою процесу. 

У лужному середовищі (рН=11–13) незалежно від співвідношення 

реагентів утворюється монометилолкарбамід. Луг у цьому випадку виступає у 

ролі каталізатора: 

 

У нейтральному або слабкокислому середовищі (рН=7–8) при 20–50
0
С і 

молярному співвідношенні карбамід:формальдегід 1:1 утворюється 

монометилолкарбамід, який при підвищенні температури перетворюється в 

олігомер лінійної структури: 

20-50 
0
C

+C O

N

H

H

N

H

H

C

O

H H

 
      карбамід (сечовина)                    формальдегід 
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C

H

N

O

CH2OH

50 
0
C

N H2 H

C

H

N

N

H

O

CH2 OH

H2O+n

n

n-1

 
Таким чином, реакція одержання карбамідоформальдегідних олігомерів 

протікає в дві стадії: 

1) приєднання формальдегіду до карбаміду (утворення метилольних 

похідних); максимальна кількість молекул формальдегіду, яка може 

приєднатись до однієї молекули карбаміду, чотири; 

20-75 
0
C

+C O

N

H

H

N

H

H

C

O

H H

2
C

H

N

O

CH2OH

N

H

CH2OH

 
                                                                              диметилолкарбамід 

20-75 
0
C

+C O

N

H

H

N

H

H

C

O

H H

4
C

N

O

CH2OH

N CH2OH

CH2OH

CH2OH
 

                                                                              Тетраметилолкарбамід 

При використанні меламіну таких похідних може бути шість. 

2) конденсація метилольних похідних з виділенням води при температурі 

>50
0
С або при рH≤3,5. 

C

H

N

O

CH2OH H

C

N

O

CH2OH

50 
0
C

N H2 N H2

C

H

N

N

H2

O

CH2

C

N

N

H2

O

CH2OH

+
-H2O

 

Причому, реакція поліконденсації одночасно перебігає за двома 

напрямками за схемами: 
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C

H

N NH CH2 +

-H2O

H

O

OH C

H

N NH CH2H

O

OH

-H2O
C

H

N N CH2
H

O

C

H

N NH CH2

O

OH i ......

a]

H
                                                   

з формуванням хімічно стійкого зв'язку: 
N CH2

H

N

H  

C

H

N NH CH2 +
-H2O

H

O

OH

H

N

b] O CH2 NH C

O H

N HH

-H2O
C

H

N CH2
H

O

O CH2 NH C

O H

N H

 
з формуванням гідролітично і термічно нестійкого зв'язку: 

 
N CH2 O CH2 N ,

 

 

який потім повільно розкладається за схемою: 

 
N CH2 O CH2 N

N CH2 N + CH2O

 
з виділенням вільного формальдегіду. 

Саме ця реакція, основною мірою, несе відповідальність за те, що 

деревостружкові плити (та і будь-які інші композиційні матеріали на основі 

карбамідоформальдегідних смол) виділяють в повітря токсичний формальдегід. 

Причому, з підвищенням температури та вологи швидкість розпаду таких 

зв'язків підвищується.  

Одержані олігомери лінійної структури при нагріванні до 130–140
0
С або 

в присутності кислот легко перетворюються в нерозчинні й неплавкі полімери 

сітчастої (просторової) структури: 
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Амінопласти випускаються у вигляді прес-матеріалів (порошкоподібних, 

волокнистих), шаруватих пластиків, пористих і гранульованих матеріалів. 

Марочний асортимент включає два типи прес-матеріалів – загального 

призначення (ОКФ) і електротехнічного призначення (МТ), кожен з яких 

складається з ряду марок. Амінопласти застосовуються для виготовлення 

виробів побутового і електроізоляційного призначення – різноманітного посуду 

і дитячих іграшок, електропобутових та електротехнічних виробів, деталей 

електродвигунів, перемикачів, шахтного обладнання та дугогасячих камер. 

 

2.2 Фенолоальдегідні олігомери. Матеріальні розрахунки 

За допомогою реакції поліконденсації альдегідів і фенолів можна 

одержати фенолоальдегідні полімери. Для цього в якості альдегідів 

застосовуються формальдегід, фурфурол. Такі процеси дозволяють одержати 

фенолоформальдегідні, фенололігнінові та інші фенолоальдегідні полімери. 

Феноли та альдегіди, взаємодіючи між собою, вступають в реакцію 

поліконденсації, де умовою її протікання є поліфункціональність вихідних 

реагуючих молекул фенольної сировини. 

Під час синтезу фенолів з альдегідами утворюються два типи полімерів – 

новолачні (термопластичні) і резольні (термореактивні). Це залежить від 

функціональності фенольної сировини, кількісного співвідношення фенолів і 

альдегідів, рН середовища, в якому протікає реакція, а також характеру 

каталізатора. Нагріваючись, термореактивні полімери переходять у стан, при 

якому не плавляться і не розчиняються. Термопластичні ж полімери при 

нагріванні не твердіють і зберігають властивість плавлення і здатність 

розчинятися. 

Новолачні смоли утворюються: 

а) при співвідношенні фенол:формальдегід 1:0,78–0,86 у присутності 

кислотних каталізаторів; 

б) при співвідношенні фенол:формальдегіду 1:2–2,5 у присутності 

сильних кислот в якості каталізатору; при цьому одержані олігомери не 

тверднуть при нагріванні, але при додаванні до них невеликої кількості основ 

швидко переходять в неплавкий і нерозчинний стан.  

 
У ролі каталізатора в цьому процесі використовують мінеральні (соляну) 

й органічну (щавлеву) кислоти. Роль каталізатора полягає у підвищенні 

електрофільних властивостей формальдегіду через приєднання протона до 

карбонільного атома кисню: 
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Унаслідок високої реакційної здатності орто-положення,                            

о-гідроксиметилфенол утворюється в більшій кількості. На другій стадії 

процесу поліконденсації відбувається протонування гідроксиметилфенолів з 

утворенням карбокатіона, який електрофільно атакує нову молекулу фенолу: 

 
 

Резольні (термореактивні) смоли утворюються: 

а) при конденсації великого надлишку формальдегіду з фенолом у 

присутності таких каталізаторів, як NaOH, KOH, Ba(OH)2; 

б) при співвідношенні фенол:формальдегід 6:7 у присутності каталізатора 

NH4OH; 

в) при конденсації надлишку фенолу з формальдегідом у присутності 

лужних каталізаторів. 

Роль лужного каталізатора полягає в активації бензольного ядра фенолу 

за рахунок утворення фенолят-аніона. 

Термореактивні полімери в початковому стані, тобто коли вони ще 

розчинні і здатні плавитися, називаються резолами (полімери в стадії А), які 

переходять при нагріванні в нерозчинний і неплавкий стан. Швидкість 

переходу від одного стану в інший залежить від рівня температури. 

Також є проміжні стадії стану полімерів, які називають резитол 

(полімери в стадії В). Для такого стану характерні втрата розчинності та 

плавкості при нагріванні, але в той же час типові прояви високоеластичних 

гумоподібних властивостей, а також здатність значного набухання в 

розчинниках. 

На першій стадії А утворюється суміш моно-, ди- і 

тригідроксиметилфенолів. При температурі понад 70
0
С гідроксиметилфеноли 

взаємодіють між собою з утворенням олігомерів, які мають лінійну структуру з 

розгалуженнями (стадія В): 
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Стадію А і В в загальному вигляді можна зобразити рівнянням: 

 
Кінцеві стадії поліконденсації полімерів називаються резитом (полімери 

в стадії С). Вони нерозчинні, не плавляться, і при нагріванні не розм'якшуються 

і не набухають в розчинниках: 

 
Перетворення резитолу в резит відбувається також у присутності 

мінеральних кислот. 

Звичайно на стадії синтезу одержують олігомери, молекулярна маса яких 

не перевищує 1500–2000. Одержання самих полімерів відбувається 

безпосередньо в процесі виготовлення виробів. Олігомерні продукти 

конденсації фенолу з альдегідами застосовуються у виробництві прес-

порошків, волокнітів, шаруватих пластиків, клеїв і лаків. Крім того, їх 

використовують у виробництві формованих і вуглеграфітових матеріалів, на їх 

основі отримують сото- і пінопласти. Вироби, отримані на їх основі, 

відрізняються високими механічною міцністю, теплостійкістю, водо- і 

кислотостійкістю, гарними електроізоляційними властивостями. 

При термічній деструкції полімерів цього типу утворюється вуглецевий 

залишок (так званий кокс), що має високу термостійкість. Це зумовило 

застосування фенолоформальдегідних полімерів в якості теплового захисту 

конструкцій в авіаційній і ракетній техніці. Висока адгезія 

фенолоформальдегідних полімерів (особливо модифікованих) забезпечила їх 

широке застосування для склеювання різноманітних матеріалів (металів, скла 

та скляних тканин, деревини і т.д.) 
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2.3 Фуранові полімери 

Фуранові полімери – це гетероланцюгові високомолекулярні сполуки, які 

одержують з ряду фурана: 

1) фурфурола: 

C
O

CH CH

CH C
HO

;

 
2) фурилового спирту: 

C

CH CH

CH C H2OH

O

;

 
3) фурфурилиденкетонів (наприклад, фурфурилиденацетонів): 

CH

CH CH

CH C

O

CH HC

O

CH CH

CH CH

C C

O

.

 
Поліфункціональність похідних фурану, внаслідок наявності ненасичених 

зв'язків у циклі, карбонільної і вінільної груп в бічному ланцюзі, а також 

рухливих атомів водню, обумовлює можливість синтезу на їх основі 

термореактивних олігомерів, здатних при термічному або термокаталітічному 

впливі утворювати неплавкі і нерозчинні полімери густосітчастої просторової 

будови. 

Наприклад, через наявність високореакційної альдегідної групи, а також 

подвійних зв'язків і рухомих атомів водню у фурановому ядрі фурфурол 

проявляє високу реакційну здатність у реакціях полімеризації й 

поліконденсації. У присутності мінеральних сильних кислот (сірчана, соляна), 

органічних сульфокислот (бензолсульфокислота), галогенідів металів (хлорид 

цинку) та інших каталізаторів іонного типу фурфурол утворює неплавкий і 

нерозчинний полімер чорного кольору: 

C
O

CH CH

CH C
HO

+ C
O

CH CH

CH C
HO

C

OH

CH CH

CH C H

O

C
O

CH CH

C C
HO

 

+C

OH

CH CH

CH C H

O

C
O

CH CH

C C
HO

C

OHCH CH

CH C

H

O

C
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Плавкі та розчинні олігомери фурфуролу утворюються при його 

нагріванні до 120–140
0
С у присутності уротропіну (олігомер ФГ-1) і 

фурфураміду (олігомер ФФ-1). 

Відмінними властивостями просторових фуранових полімерів є висока 

теплостійкість (до 300–500
0
С), універсальна хімічна стійкість при впливі 

агресивних середовищ (за винятком сильних окислювачів) і великий 
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піролітичний залишок ("коксове число"), що досягає іноді 85–90%. Вони 

володіють доброю радіаційною стійкістю, а також задовільними 

діелектричними властивостями. Однак тужавіння фуранових олігомерів 

супроводжується значним збільшенням їх густини (від 1100–1200 до 1400–

1500 кг/м
3
), і, отже, великими внутрішніми напругами, що викликають усадку, 

розтріскування матеріалу і погіршення його адгезії. Тому фуранові полімери 

використовують, як правило, у поєднанні з мінеральними порошкоподібними 

або волокнистими наповнювачами, які не тільки знижують усадку, але й дають 

можливість експлуатувати фуранові полімери при підвищених температурах. 

Фуранові полімери та олігомери застосовують також для модифікації 

фенолоформальдегідних, епоксидних олігомерів, ненасичених поліестерів і 

інших полімерів з метою підвищення їх тепло- і хімічної стійкості. 

 

2.4 Приклади і завдання до розділу 2 

 

2.4.1 Матеріальні розрахунки виробництва бакелітового лаку ЛБС-20. 

 

 

                    

                   41,9               56,78             1,32  

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

                    

 

 

 

 

4608 т/рік 
Рис. 3 – Блок-схему виробництва лаку ЛБС-20 на річну потужність 
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Вихідні дані для матеріальних розрахунків: 

Склад готової продукції: 

            смола резольна………………………. 84,11 мас.% 

            розчинник спирт етиловий …………. 15,89 мас.% 

Склад смоли резольної: 

            смола …………………………………. 81,18 мас.% 

            фенол ………………………………..… 6,0 мас.%  

            формальдегід ………………………… 1,5 мас.% 

            вода …………………………………… 10 мас.% 

            палена магнезія ………………..…….. 1,32 мас.% 

Склад сировини: 

           фенол …………………………………... 100 мас.% 

           формалін: 

                   формальдегід……………………. 37 мас.% 

                   метанол………………………….. 7,0 мас.% 

                   вода……………………………… 56,0 мас.% 

          Палена магнезія: 

                   оксид магнію .................................. 90 мас.% 

                    домішки.......................................... 10 мас.%               

 

Склад сировини і рецептура завантаження наведений у табл. 16. 

Таблиця 16 – Рецептура завантаження 

Назва сировини 
Вміст компонентів 

мас.% 

Завантажено 

мас.% молей 

1. Фенол 100 41,9  

2. Формалін 100 56,78  

у тому числі:    

– формальдегід 37 21  

           – метанол 7 4,58  

           – вода 56 31,2  

3.Палена магнезія 100 1,32  

у тому числі:    

– оксид магнію 90 1,19  

           – домішки 10 0,13  

Разом  100  

 

В даному прикладі запропоновано виробництво лаку ЛБС-1 безперервним 

методом. Базова продуктивність складає 3600 т/рік. Проектом передбачена 

реконструкція цеху зі збільшенням продуктивності на 28%. З урахуванням 

цього продуктивність підприємства буде складати: 

3600 × 1,28 = 4608 т/рік. 

Ступінь перетворення фенолу в смолу за практичними та літературними 

даними сягає 85%. 

Ефективний фонд робочого часу визначається за загальною формулою: 

Теф=Тном–Трем–Тз, 

де: 
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– Тном – номінальний фонд робочого часу роботи обладнання, що 

дорівнює при безперервному режимі роботи календарному фонду 

(Ткал=365 діб=8760 год); 

– Трем – тривалість простою обладнання під час ремонтів, що проводяться 

в робочий час, год, приймаємо 20 діб=480 годин; 

– Тз – тривалість технологічно вимушених зупинок, год, приймаємо 

10 діб=240 годин. 

Таким чином ефективний фонд робочого часу буде дорівнювати: 

Теф=365-20-10=335 діб = 8040 годин. 

Тоді годинна продуктивність буде складати:
8040

10004608
 = 573 кг/год. 

Для розрахунку реального ефективного фонду робочого часу Теф  дані 

беруть з журналу ремонтних робіт механіка цеху на підприємстві. 

 

Матеріальні розрахунки за стадіями технологічного процесу: 

а) стадія стандартизації та зливу лаку в тару 

Надходження лаку на стадію стандартизації та зливу лаку в тару: втрати 

на стадії 2 % 

                            573 – (100 – 2) мас.% 

                              х1  – 100 мас.% 

694,584
2100

100573
х1 




  кг/год. 

Втрати на стадії: 584,694 - 573= 11,694 кг/год. 

Матеріальний баланс стадії стандартизації та зливу лаку в тару наведений 

у таблиці 17. 

Таблиця 17 – Матеріальний баланс стадії стандартизації та зливу лаку в 

тару 
Завантажено кг/год мас.% Отримано кг/год мас.% 

Лак резольний 584,694 100 Лак товарний 573 98 

Втрати на стадії 

стандартизації та 

зливу лаку в тару 

11,694 2 

Разом 584,694 100 Разом 584,694 100 

 

б) стадія розчинення резольної смоли спиртом 

Надходження лаку на стадію розчинення резольної смоли спиртом: 

втрати на стадії 3% 

584,694– (100 – 3) мас.% 

     х2     – 100 мас.% 

х2 = 777,602
3100

100694,584





 кг/год. 

Втрати на стадії: 602,777 – 584,694 = 18,083 кг/год. 

На стадію розчинення лаку подається 84,11 мас.% смоли і 15,89 мас.% 

спирту від 602,777 кг/год завантажених продуктів. 
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Тоді, смоли треба завантажити: 

996,506
100

11,84777,602



 кг/год. 

Спирту етилового потрібно завантажити: 

781,95
100

89,15777,602



 кг/год. 

Склад резольної смоли, що подається на розчинення: у відповідності до 

складу резольної смоли на стадію розчинення треба подати чистого резолу 

81,18 мас. % 

580,411
100

18,81996,506



 кг/год. 

В смолі містяться: 

– фенол, що не прореагував і не випарувався з надсмольною водою, а 

залишився у резольній смолі (6 мас.%): 

42,30
100

6996,506



 кг/год. 

– формальдегід, що не прореагував і не випарувався з надсмольною 

водою (1,5 мас.%): 

605,7
100

5,1996,506



 кг/год. 

– вода, яка не випарувався з надсмольною водою (10 мас.%): 

699,50
100

10996,506



 кг/год. 

– палена магнезія, що не прореагувала і не випарувалась з надсмольною 

водою (1,32 мас.%) 

692,6
100

32,1996,506



 кг/год. 

Матеріальний баланс стадії розчинення резольної смоли спиртом 

наведений у табл. 18. 

Таблиця 18 – Матеріальний баланс стадії розчинення смоли 
Завантажено кг/год мас.% Отримано кг/год мас.% 

Резольна смола 506,996 84,11 Лак резольний  584,694 97 

Спирт етиловий 95,781 15,89 Втрати на стадії 

розчинення смоли 

18,083 3 

Разом 602,777 100 Разом 602,777 100 

 

в) стадія поліконденсації і сушки 

Для визначення кількості сировини необхідної для виготовлення 

411,580 кг/год чистої смоли без усіх побічних продуктів (з побічними 

продуктами 506,996 кг/год), скористаємось рівнянням реакції синтезу, 

керуючись практичними літературними даними та даними виробничого 

регламенту. 

Згідно з регламентом молярне співвідношення фенол : формальдегід 

близько до описаного в літературі для резольних смол 3 : 5. 
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За практичними даними ступінь поліконденсації резольних смол 

дорівнює 2–6 , що дозволяє прийняти   n + m + 1 = 3. 

Реакцію одержання резольної смоли можна записати так: 

 

 
(n+m+1)  (2n+m)                   n                        m                           (n+m) 

 

Молекулярна маса такого олігомеру буде дорівнювати 396,36 г/моль. 

Теоретично для синтезу такого олігомеру витрачається: 

– 3 молі фенолу; 394,12 = 282,36 г/моль; 

– 5 молів формальдегіду; 530 = 150,0 г/моль; 

– і утворюється 2 молі води; 218 = 36 г/моль. 

Користуючись рівнянням реакції визначаємо кількість мономерів на 

виготовлення 411,580 кг/год чистого резолу. 

– за рівнянням реакції фенолу витрачається на 396,36–282,36, 

а на задану продуктивність смоли                      411,580 – х3 

202,293
36,396

36,282580,411
3 


х  кг/год. 

– формальдегіду за рівнянням реакції     на 396,36 ― 150 

а на задану продуктивність смоли                411,580 ― х4 

76,155
36,396

150580,411
4 


х  кг/год. 

Враховуючи ступінь перетворення фенолу при синтезі резольних смол, 

яка складає 85% в реактор подати на 15% більше фенолу, що дорівнює: 

293,202 × 1,15 = 337,182 кг/ год. 

Надлишок фенолу, що не вступає в реакцію: 

337,182 – 293,202 = 43,98 кг/год. 

Кількість фенолу, що залишається у смолі (6 мас.%), який подається на 

розчинення після сушіння 30,42 кг/год, тоді з надсмольною водою відганяється: 

43,98 – 30,42 = 13,56 кг/год фенолу 

За рецептурою завантаження фактично завантажується формаліну на 

41,9 фенолу 56,78 формаліну, а на 337,182 кг/год фенолу х5 кг/год формаліну. 

41,9 – 56,78 

337,182 – x5 

926,456
9,41

78,56182,337
5 


х  кг/год  формальдегіду 
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За рецептурою фактично завантажується формальдегіду 21 кг на 41,9 кг 

фенолу, тоді на 337,182 кг/год фенолу буде потрібно х6 кг/год формальдегіду. 

 

41,9 – 21 

337,182 – х6 

 993,168
9,41

21182,337
6 


x кг/год. 

Разом із формальдегідом завантажується метанол, на 21 кг 

формальдегіду, припадає 4,58 кг метанолу, а на 168,993 кг/год. –  х7 кг/год.  

4,58 – 21 

х7 – 168,993 

856,36
21

993,16858,4
7 


x кг/год. 

Разом із формальдегідом завантажується вода.  

На 21 кг формальдегіду, припадає 31,2 кг води, а на 168,993 кг/год. –        

х8 кг/год. 

31,2 – 21 

х8 – 168,993 

075,251
21

2,31993,168
8 


x  кг/год. 

Не прореагувало формальдегіду: 168,993 – 155,76 = 13,233 кг/год. 

У смолі залишається 1,5 мас.% формальдегіду або 7,605 кг/год, що визначався 

раніше, а в надсмольну воду переходить: 

13,233 – 7,605= 5,628 кг/год. 

Завантажено за рецептурою на 41,9 кг фенолу 1,32 кг паленої магнезії, а 

на 337,182 кг/год фенолу х9 кг/год магнезії паленої: 

41,9 – 1,32 

337,182 – х9 

622,10
9,41

32,1182,337
9 


x  кг/год. 

У тому числі 90 мас.%  оксиду магнію: 

 56,9
100

90622,10



кг/год. 

Кількість домішок з паленою магнезією: 

10,622 – 9,56 = 1,062 кг/год. 

Тоді, в надсмольну воду уходить: 

10,622 – 6,692 = 3,93 кг/год. 

Вважаємо, що весь метанол відганяється при сушки резольної смоли. 

За рівнянням реакції при виробництві 396,36 г/моль резольної смоли 

виділяється 32 г/моль реакційної води, а при одержанні 411,580 кг/год смоли 

виділяється х кг/год води, звідки х10 дорівнює:  
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396,36 – 36 

411,580 – х10 

382,37
36,396

36580,411
10 


õ  кг/год. 

Загальна кількість води в реакції поліконденсації: 

– вода з формальдегідом            251,075 кг/год; 

– вода реакційна                          37,382 кг/год. 

Разом:                                          288,457 кг/год. 

У смолі після сушіння залишається 10% води за технічними умовами  на 

резольну смолу це складає: 506,996   0,1 = 50,699 кг/год. 

При сушінні ця вода не випаровується та переходить у надсмольну воду в 

кількості:  288,457 – 50,699 = 237,758 кг/год. 

Матеріальний баланс стадії поліконденсації і сушки наведений у табл. 19. 

Таблиця 19 – Матеріальний баланс стадії поліконденсації та сушки 
Завантажено кг/год мас.% Отримано кг/год мас.% 

Фенол 337,182 41,9 Резольна смола у 

тому числі: 

506,996 63,0 

Формалін у тому 

числі: 

456,926 56,78 

чистий резол 411,580 51,15 

формальдегід 168,993 21 фенол 30,42 3,78 

вода 251,075 31,2 формальдегід 7,605 0,95 

метанол 36,856 4,58 вода 50,699 6,30 

Палена магнезія у тому 

числі: 

10,622 1,32 магнезія палена 6,692 0,83 

Надсмольна вода у 

тому числі: 

297,732 37,0 

оксид магнію 9,56 1,19 

домішки 1,062 0,13  вода 237,758 29,55 

 формальдегід 5,628 0,7 

 фенол 13,56 1,69 

 метанол 36,856 4,58 

 оксид магнію 3,93 0,49 

Разом 804,73 100 Разом 804,728 100 

 

г) стадія підготовки сировини до завантаження. 

Надходження фенолу на стадію підготовки сировини складає 

337,182 кг/год. Втрати на стадії при завантаженні складають 0,5 мас.% 

876,338
5,0100

100182,337





 кг/год. 

Втрати фенолу на цій стадії складають: 

338,876 – 337,182 = 1,694 кг/год. 

Надходження формаліну на стадію підготовки сировини складає 

456,926 кг/год. Втрати на стадії при завантаженні складають 0,1 мас.% 
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кг/год. 383,457
1,0100

100926,456






 
Втрати формаліну на цій стадії складають: 

457,383 – 456,926 = 0,457 кг/год. 

Надходження магнезії паленої на стадію підготовки сировини складає 

10,622 кг/год. Втрати на стадії при завантаженні складають 0,3 мас.% 

654,10
3,0100

100622,10





 кг/год. 

Втрати магнезії паленої на цій стадії складають: 

10,654 – 10,622 = 0,032 кг/год. 

Матеріальний баланс стадії підготовки сировини до завантаження 

наведений у табл. 20. 

Таблиця 20 – Матеріальний баланс стадії підготовки сировини до 

завантаження 
Завантажено кг/год мас.% Отримано кг/год мас.% 

Фенол 338,876  Фенол 337,182  

Формалін 457,383  Втрати фенолу 1,694  

Палена магнезія 10,654  Формалін 456,926  

Втрати формаліну 0,457  

Палена магнезія 10,622  

Втрати паленої магнезія 0,032  

Разом 806,913 100 Разом 806,913 100 
 

д) зведений матеріальний баланс. 

Зведений матеріальний баланс наведений у табл. 21. 

Таблиця 21 – Зведений матеріальний баланс 
 

 

 

 

 

 

 

 

Завантажено  Кількість  Витратний 

коефіцієнт 

т(кг)/т гот. 

прод. 

кг/год. т/добу т/рік 

1 2 3 4 5 

Фенол 338,876 8,1330 2724,563 0,59141 

Формалін 457,383 10,9772 3677,359 0,79823 

Палена магнезія 10,654 0,2557 85,658 0,01859 

Спирт етиловий 95,781 2,2987 770,079 0,16716 

Разом: 902,694 21,6647 7257,660 1,57538 

Одержано кг/год. т/добу т/рік Витратний 

коефіцієнт  

Лак товарний 573 13,7520 4606,920 1,00000 

Втрати сировини, в тому числі: 2,183 0,0524 17,551 0,00381 
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Продовження таблиці 21 

 

 

 

Практичне заняття № 11  
Тема: Основні закономірності реакції поліконденсації 

 

Діяльність студентів: 

Навести: основні закономірності реакції поліконденсації, види 

поліконденсації, способи проведення поліконденсації, їх характеристику, 

недоліки та переваги. Знати, як впливають різні фактори на процес 

поліконденсації.  

 

Практичне заняття № 12  
Тема: Поліефіри. Матеріальні розрахунки 

 

Діяльність студентів: 

Охарактеризувати сировину для виробництва поліефірів. Навести 

особливості одержання складних поліефірів (поліетилентерефталату, 

полікарбонатів, алкідних смол та ін.). Розглянути вплив різних технологічних 

факторів на властивості складних поліефірів. Галузі застосування. 

Згідно з завданням, виданого викладачем, провести матеріальні 

розрахунки виробництва конкретного поліефіру. 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

– фенол 1,694 0,0407 13,620 0,00296 

– формалін 0,457 0,0110 3,674 0,00080 

– палена магнезія  0,032 0,0008 0,257 0,00006 

Втрати на стадіях 327,509 7,8602 2633,172 0,57157 

Надсмольна вода у тому числі: 297,732 7,1456 2393,765 0,51960 

– вода 237,758 5,7062 1911,574 0,41494 

– формальдегід 5,628 0,135072 45,249 0,00982 

– фенол 13,56 0,3254 109,022 0,02366 

– метанол 8,65 0,2076 69,546 0,01510 

– оксид магнію 3,93 0,09432 31,597 0,00686 

Втрати на стадії розчинення смоли 18,083 0,43399 145,387 0,03156 

Втрати на стадії стандартизації та зливу 

лаку в тару 

11,694 0,280656 94,020 0,02041 

Разом: 902,692 28,8626 7257,644 1,57538 
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Практичне заняття № 13  

Тема: Поліаміди 

 

Діяльність студентів: 

Охарактеризувати сировину, з якої одержують поліаміди. Навести 

закономірності синтезу, загальні методи одержання та номенклатуру 

поліамідів. 

Більш детально розкрити технологію та апаратурно-технологічне 

оформлення процесів одержання полікапроаміду, полігексаметиленадіпаміду, 

ароматичних поліамідів. Навести основні властивості та галузі застосування 

поліамідів. 

 

Практичне заняття № 14  
Тема: Поліуретани, епоксидні смоли 

 

Діяльність студентів: 

Навести характеристику мономерів та особливості одержання 

поліуретанів; епоксидних смол. Розкрити закономірності синтезу та тужавіння. 

Властивості та галузі застосування в якості клеїв, плівок, лаків, емалей, 

конструкційних матеріалів. Техніка безпеки та охорона довкілля.   

 

Практичне заняття № 15  
Тема: Аміноальдегідні олігомери 

 

Діяльність студентів: 

Охарактеризувати сировину для одержання аміноальдегідних олігомерів. 

Навести хімізм конденсації карбаміду та меламіну з формальдегідом. Розкрити 

технологічні особливості виробництва карбамідоформальдегідних і 

меламіноформальдегідних смол. Вказати, які пластичні маси отримують на 

основі аміноальдегідних смол. Пінопласт «Міпора», технологія одержання. 

Техніка безпеки та охорона навколишнього середовища при виробництві 

аміноальдегідних олігомерів. 

 

Практичне заняття № 16  
Тема: Фенолоальдегідні олігомери. Матеріальні розрахунки 

 

Діяльність студентів: 

Вказати, на основі якої сировини одержують фенолоальдегідні олігомери. 

Висвітлити закономірності синтезу та тужавіння; виробництво новолачних і 

резольних олігомерів; апаратурне оформлення процесу. Охарактеризувати 

основні властивості новолачних і резольних смол. Фенолфурфурольні та 

резорциноформальдегідні олігомери. Особливості синтезу. Техніка безпеки та 

захист довкілля. 

Згідно з завданням, виданого викладачем, провести матеріальні 

розрахунки виробництва конкретного фенолоальдегідного олігомеру. 
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Практичне заняття № 17  

Тема: Фуранові полімери 

 

Діяльність студентів: 

Навести характеристику цього класу полімерів, сировини для одержання 

фуранових полімерів. Розкрити хімізм процесу утворення фурфурольних, 

фурилових і фурфуролацетонових олігомерів. Схеми виробництва. Властивості 

та застосування. Техніка безпеки та охорона довкілля.   

 

Домашнє завдання № 1  
Тема: 1.4. Полімери на основі похідних етилену зі складними замісниками. 

 

Домашнє завдання № 2  
Тема: 1.10 Методи одержання полімерів на основі α- і β-оксидів олефінів.  

 

Домашнє завдання № 3  

Тема: 2.6 Полівінілацеталі та прості ефіри полівінілового спирту.  

 

Домашнє завдання № 4  
Тема: 5.2  Аніліноформальдегідні смоли. 

 

Домашнє завдання № 5  

Тема: 6.7 Види наповнювачів і класифікація пластичних мас на їх основі. 
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