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ВСТУП 
 

Виробництво деревних плитних матеріалів можна розділити на два 

принципово різних процеси: 

 перший, пов’язаний з одержанням з деревної сировини дискретного 

або листового деревного наповнювача (тріски, стружки, волокна, шпону); 

 другий, пов’язаний з одержанням з проклеєного деревного 

наповнювача плитних матеріалів заданих розмірів і фізико-механічних 

властивостей.  

Апаратурне оформлення першої частини технологічного процесу 

пов’язане з механічною переробкою деревної сировини в шпон, тріску, стружку 

або волокно; другої частини технологічного процесу  з формуванням із 

проклеєної стружки, волокна або шпону плоских деревних плитних матеріалів і 

супроводжується фізико-хімічними процесами. 

Параметри таких процесів залежать від типу зв’язуючого, яке 

використовують. Від нього також залежать міцність плит, анізотропія 

властивостей, біо-, водостійкість, гідрофобність, пожежостійкість.  

Отримувати штучні плитні матеріали можливо з використанням в якості  

зв’язуючого будь-якого класу полімерів. Але в промисловості найбільш 

широкого застосування знайшли аміно- та фенолоформальдегідні смоли різних 

марок, як найбільш дешеві, які мають велику і доступну сировинну базу і 

можуть в повній мірі забезпечити потрібний комплекс властивостей. 

Наприклад: 

 при використанні карбамідоформальдегідних смол отримані плитні 

матеріали або клейові з’єднання характеризуються звичайною водостійкістю і 

застосовують їх в виробах, які експлуатуються в сухих закритих приміщеннях; 

 при використанні меламіно-формальдегідних смол  плитні матеріали 

або клейові з’єднання на їх основі відрізняються підвищеною експлуатаційною 

здібністю і їх відносять до класу водостійких; 

 при використанні фенолоформальдегідних смол – одержують деревні 

плитні матеріали або клейові з’єднання, які тривалий час можуть 

експлуатуватися в вологих умовах, і їх відносять також до класу водостійких. 

На великих підприємствах з виробництва плитних деревинних 

матеріалів поряд з основними цехами з виробництва плит працюють цехи з 

синтезу  карбамідоформальдегідних або карбамідомеламіноформальдегідних  

смол, які не тільки поставляють смоли для внутрішніх потреб, а і для кустарних 

регіональних меблевих виробництв. Це є найбільш оптимальне компонування 

лісопереробних підприємств, спрощує технологію виробництва самих смол за 

рахунок скорочення операцій вакуумування смоли, а потім знову розведення її 

водою до робочої концентрації у замовника. 

Тому підходячи до проектування підприємств з виробництва плитних 

матеріалів, одночасно необхідно прорахувати варіанти доцільності 

використання смоли від постачальника або виробництва їх на місці. 

Для проектування цеху смол потрібне завдання на визначену річну 

потужність смоли зазначеної марки (або взяти потрібну кількість смоли на 
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річну потужність з матеріальних розрахунків цеха ДСтП, фанери або ДВП, які 

проектуються), а також урахувати потреби кустарних регіональних меблевих 

виробництв. 

Після цього  наступні завдання на інший тип полімерів або 

олігомерів (які також обумовлюються потребою в них).  

Навчити майбутнього спеціаліста, як виконувати розрахунки та 

обґрунтовувати будівництво цеху з виробництва потрібних марок смол, 

олігомерів або полімерів і є метою цих методичних вказівок. 

Курсова робота є завершальним етапом з вивчення курсу "Технологія і 

застосування полімерів у виробництві деревних плит і пластиків". 

Її мета – навчити студента використовувати і закріпити знання, що він 

отримав при вивченні цієї дисципліни; навчити самостійним навичкам 

розроблення технологічних процесів з виробництва будь-яких необхідних для 

виробництва плитних або клеєних матеріалів типів і марок зв’язуючих. 
 

1 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

Після формулювання завдання або його отримання, виконують наступні 

етапи: 

- виконують огляд літератури з існуючих марок смол, олігомерів або 

полімерів і способів їх виробництва (на час проектування з метою 

обґрунтування вибору найкращого оптимального варіанта); 

- наводять характеристику потрібної вихідної сировини, допоміжних 

матеріалів і продукції; 

- розробляють технологічну схему процесу і виконують матеріальні та 

технологічні розрахунки; 

- розробляють рекомендації з охорони праці та охорони навколишнього 

середовища. 

При виконанні курсової роботи рекомендовано користуватись 

літературою, яка наведена з цього приводу в підручнику: М.Я. Кузьменко,  

М.В. Бурмістр «Матеріальні та технологічні розрахунки у виробництві 

деревних плитних матеріалів. – Дніпропетровськ: УДХТУ, – 2004, – 626 с., 

розділ № 5, с.618-625. 

Можливо використовувати і інші джерела інформації. 

Вміст виконання кожного з етапів наведений нижче. 
 

2 ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ 

ЗАПИСКИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

Розрахунково-пояснювальну записку оформлюють відповідно до     

ГОСТ 2.105-79, ГОСТ 2.106-88 на аркушах формату А4, державною мовою 

(пишуть від руки чи друкують). Кожний аркуш повинен мати рамку. Всі 

розділи пропонується починати з нової сторінки (штамп в рамці звичайний). 

Сторінки повинні мати порядкові номери арабськими цифрами. Розділи 

визначають також арабськими цифрами без крапки; номери підрозділів 

складаються з порядкового номеру розділу і підрозділу через крапку. Переноси 



 5 

слів у заголовках не припускаються.  

Записка повинна мати зміст, в якому зазначаються всі заголовки 

розділів, підрозділів, пунктів та інше з вказівкою сторінки, з яких вони 

починаються. 

Значення використовуваних символів і числових меж до них, які входять 

в наведену формулу, повинні бути надані безпосередньо під нею. 

Таблиці, ескізи, схеми, рисунки, які розташовані на окремих аркушах, 

включають у загальну нумерацію аркушів. 

Ілюстрації позначають словом «Рисунок» та нумерують наскрізною 

нумерацією у розділі. Після номера рисунка наводять пояснювальний підпис. 

Таблиці нумерують в межах розділу. У лівому верхньому куті таблиці 

містять підпис «Таблиця» з поданням номера, який складається з номеру 

розділу та через крапку порядкового номеру таблиці. Кожна таблиця 

супроводжується назвою. При переносі частини таблиці на іншу сторінку 

пишуть, наприклад: «Продовження таблиці 2.5». В тексті записки обов’язково 

повинно бути посилання на матеріали, які наведені в таблиці. Таблиці та 

рисунки, за можливістю, розташовують відразу після їх першого згадування в 

тексті. 

Посилання в тексті може бути як на літературні джерела, так і на 

сторінки, рисунки, таблиці, формули, рівняння та ін. 

Посилання на літературні джерела (книги, довідники, статті, звіти та ін.) 

ставляться в квадратні дужки, наприклад: [25]. На ілюстрації посилаються в 

такій формі: «Рисунок 2.5». Скорочення «див.» умовної назви ілюстрації та 

порядковий номер ставлять, якщо це друге посилання на неї, відокремлене від 

попереднього. 

Список використаних джерел літератури повинен містити перелік 

літератури у порядку посилань на ці джерела в тексті записки. 
 

3 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ 
 

При розробці технологічного процесу того чи іншого синтетичного 

полімерного продукту (смоли, олігомеру, полімеру чи клею) на першому етапі  

найбільш важливим є вибір способу виробництва, який забезпечував би випуск 

продукції необхідної якості з мінімальними витратами коштів і праці, 

дотриманням санітарно-гігієнічних норм виробництва i самої продукції. 

Для вибору способу виробництва виконують аналіз літературних і 

патентних джерел за діючими виробництвами потрібної продукції, нових 

методів виробництва або стадій, впроваджених у виробництво. 

Аналізу i порівнянню різних методів виробництва піддається вся 

інформація: про вихід, якість цільового продукту, витрати початкових 

компонентів, за фізико-хімічними показниками та токсичними властивостями 

сировини, допоміжних матеріалів та готової продукції, їх доступність і ціна, 

технологічні особливості виробництва, можливість його здійснення з 

використанням серійного обладнання або відмічається необхідність 

виготовлення нового, за санітарно-гігієнічними режимами роботи, а також за 
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потрібними заходами охорони довкілля. 

При аналізі необхідно оцінити переваги та недоліки за якісними та 

кількісними показниками та обґрунтувати, який з розглянутих методів 

виробництва найкращий i буде використаний у курсовій роботі. 

План літературного огляду з теми студент складає разом з керівником 

роботи. 
 

3.1 Характеристика сировини, допоміжних матеріалів і готової 

продукції 
 

Необхідно навести дані про вихідну сировину, допоміжні матеріали і 

готову продукцію. Крім того, відомості про хімічний склад, властивості, 

реакції, в яких приймає участь така сировина, поки не перетвориться в готовий 

продукт; витратні коефіцієнти; про щільність, густину матеріалів, циклограму 

процесу. 

Для розділу охорони праці та довкілля – леткість речовин, їх 

розчинність, токсичність (ГДК), пожежо- та вибухонебезпечність. 

Для визначення галузей застосування – наводять фізико-механічні 

характеристики тих речовин, смол, олігомерів або полімерів, які отримують. 
 

3.2 Розробка і опис технологічної схеми процесу 
 

Технологічна схема – це графічне відображення сукупності 

взаємопов’язаного обладнання в технологічному процесі, на якому 

здійснюються хімічні, фізико-хімічні та механічні операції виготовлення 

заданого матеріалу. 

Вихідними даними для розробки технологічної схеми є схеми діючих 

виробництв з випуску аналогічних матеріалів, літературні та патентні дані, а 

також технологічні схеми або технологічні вузли виробництва з аналогічними 

технологічними операціями. Такі операції як подрібнення, сепарація, сушіння, 

змішування компонентів, синтез, пресування, автоматизація можуть 

здійснюватись в однаковому апаратурно-машинному оформленні в різних 

виробництвах синтетичних смол і полімерних матеріалів. 

Технологічну схему виробництва заданого виду продукції розробляють 

в два етапи: 

- перший етап полягає в тому, що в чернетці технологічної схеми на 

основі переліку механічних, технологічних і транспортних операцій 

відзначають умовними позначками апарати та обладнання, пов’язані зі схемою 

матеріального потоку процесу. Все основне та допоміжне обладнання 

позначають у вигляді прямокутників. 

Накреслений в чернетці варіант технологічної схеми виробництва 

розглядає та затверджує керівник роботи, після чого студент приступає до 

виконання матеріальних розрахунків. 

В процесі виконання розрахунків технологічна схема уточнюється, якщо 

необхідно змінюється, удосконалюється; 

- другий етап полягає в розробці кінцевого варіанта. При цьому 
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керується такими вказівками: 

а) технологічну схему креслять на стандартних аркушах паперу за  

ГОСТ 2.301-88; 

б) на схемі показують одну технологічну лінію; 

в) все обладнання та апарати по вертикалі розміщують на відстанях, 

відповідних реальним, приблизно у прийнятому масштабі. По горизонталі 

відстані між обладнанням визначаються раціональним розміщенням його на 

аркуші та наочністю зв’язків, комунікацій; 

г) кожний вид обладнання зображується умовно з дотриманням його 

контурів і приблизного співвідношення розмірів; 

д) обладнання нумерують зліва направо. Номера проставляють на 

поличках виносних ліній. При описі технологічної схеми вказують напрям 

матеріальних потоків та їх перетворення на кожному виді обладнання, 

температурні режими і тиск. 

Спочатку необхідно виділити стадії виробництва, а потім описати їх, 

починаючи зі складу сировини та вихідних матеріалів, закінчуючи упаковкою 

та складуванням готової продукції. При цьому належить користуватися 

прийнятими на технологічній схемі позначками, наприклад: «…У змішувачі 

(поз. 5) розчиняють карбамід у водному розчині формальдегіду...». 

В кінці опису слід вказати, які зміни технологічної схеми або окремих 

ділянок (вузлів) будуть прийняті в порівнянні з діючою схемою; показати 

значимість таких змін (тобто вказати, як вони впливають на якість, кількість 

продукції, умови праці, економію трудових і матеріальних ресурсів; зменшення 

кількості відходів, викидів в довкілля). 

 

4 МАТЕРІАЛЬНІ РОЗРАХУНКИ 

 

Метою матеріальних розрахунків є визначення кількості сировини та 

допоміжних матеріалів, необхідних для виробництва заданої кількості 

продукції, кількості запасу сировини і проміжних продуктів на кожній стадії 

технологічного процесу, а також відходів, стічних вод і таке інше. 

Дані матеріального розрахунку використовують далі в технологічних 

розрахунках з підбору обладнання та визначення його кількості. 

Сировину та допоміжні матеріали розраховують на основі схеми 

технологічного потоку матеріалів, втрат сировини та допоміжних матеріалів на 

кожній технологічній операції. Кількість втрат сировини та матеріалів 

приймають на основі відомих виробничих або літературних даних відповідно 

до вибраної схеми і технологічного процесу. 

Матеріальні розрахунки починають з обґрунтування режиму роботи 

обладнання, визначення робочого часу обладнання, встановленого для кожної 

виробничої ділянки в технологічній схемі процесу, що проектується, за якими 

знаходять річну, місячну, добову, змінну та годинну продуктивності цеху. 

Після цього, відповідно до схеми матеріальних потоків, розраховують 

витрати сировини (або напівфабрикатів) на кожній стадії. 

Найзручніше такі розрахунки починати з останньої стадії, наприклад, з 
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пакування готової продукції, і закінчувати потрібною кількістю вихідної 

сировини та допоміжних матеріалів. 

Одержані дані зводять в таблицю, яка наочно показує рух сировини та 

допоміжних матеріалів, напівфабрикатів і готового продукту. 

 

4.1 Обґрунтування режиму роботи обладнання та апаратів 

 

Хімічні процеси, особливо ті, що пов’язані з нагрівом реакційної маси          

(або саморозігрівом), дуже рідко вкладаються за тривалістю в змінний             

(8-ми годинний) проміжок. 

В такому випадку будуть спостерігатись дуже великі витрати 

енергоресурсів, які обумовлені перервами в технологічному процесі; іноді це 

може призводити до меншої кількості виходу цільового продукту або нижчої 

його якості. 

Виходячи з цих міркувань в хімічній промисловості, за рідким 

виключенням, технологічний процес реалізується як безперервним, так і 

періодичним методами при безперервній роботі обладнання, навіть у святкові 

дні. Це дає змогу суттєво підвищити коефіцієнт завантаження обладнання, 

знизити енергетичні витрати і витрати на побічні операції, в тому разі і в 

неробочий час; вивівши технологічний процес на поточний режим роботи  

отримувати більш високу якість цільового продукту, з меншою собівартістю.  

 

4.2 Розрахунок фонду робочого часу обладнання 

 

Річний фонд робочого часу цеху з синтезу смол, олігомерів або 

полімерних матеріалів, які працюють, як правило, за безперервним графіком, 

розраховують виходячи  з 365 днів (звичайний рік). 

Річний робочий час обладнання складає: 

,nвбаФр 365  

де а  час на капітальний ремонт обладнання (1020 діб залежно від  

складності виробничого процесу і потужності підприємства або приймається з 

реальних даних підприємства, на якому студент проходив практику); 

б  час на щомісячний поточно-профілактичний ремонт, звичайно 

приймається 12 зміни на місяць або 48 діб на рік; 

n  час на державні свята, враховуються в тому випадку, якщо 

підприємство в ці дні не працює; 

в  час на вихідні дні (субота та неділя), враховуються в тому випадку, 

якщо робота підприємства в ці дні не здійснюється. 

Для хімічних процесів з виготовлення смол, олігомерів і полімерів 

складові в і n не враховують.  

 

 

Тоді: 
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).діб( баФрічний 365  

).місяців( 
а

Фмісячний
30

12  

).змін( ФФ річнийзмін 3  

).годин( ФФ змінгод 8  

 

4.3 Розрахунок виробництва цільового продукту на задану програму 

 

Відповідно до заданої програми на кінцевий продукт річнарічна АП          

(в тоннах) та фонду робочого часу обладнання розрахуємо місячну, добову, 

змінну та годинну потужність цеху: 

річнарічна АП   (в тоннах, кілограмах або в інших показниках), 

30
12

а

А
П

річна
місячна  , 

річна

річна
добова

Ф

А
П   (в добах), 

змін

річна
змінна

Ф

А
П  , 

год

річна
год

Ф

А
П  . 

4.4 Розрахунок кількості сировини і допоміжних матеріалів на 

задану програму 

 

а) Якщо є питомі витратні норми на сировину і допоміжні матеріали з 

урахуванням втрат з діючого технологічного регламенту на технологічний 

проект, який реалізується, (частіше всього, коли завданням на роботу чи проект 

обумовлюється реконструкція діючого цеху з виробництва тої чи іншої марки 

смоли, олігомеру або полімеру з підвищенням потужності за цільовим 

продуктом).  

Наприклад:  

  витрати компонента № 1 на 1 тонну готового продукту; 

 – витрати компонента № 2 на 1 тонну готового продукту; 

 – витрати компонента № «n» на 1 тонну готового продукту (або 

допоміжного матеріалу). 

Потім розраховують витрати кожного з використаних в технологічному 

процесі компонентів (або допоміжних матеріалів) на річну, місячну, добову, 

змінну, годинну програму за схемою: 

 

Річна потреба (кг або т): 
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 =  ∙    (назва компонента № 1); 

 =    (назва компонента № 2); 

 =     (назва компонента «n»). 

Місячна потреба (кг або т): 

  =  ∙     (назва компонента № 1); 

 =  ∙     (назва компонента № 2); 

 =  ∙     (назва компонента «n»). 

Добова потреба (кг або т): 

 =  ∙    (назва компонента № 1);  

 =  ∙    (назва компонента № 2); 

 =  ∙    (назва компонента «n»). 

Змінна потреба (кг або т): 

  =  ∙    (назва компонента № 1); 

 =  ∙     (назва компонента № 2); 

 =  ∙    (назва компонента «n» ). 

Годинна потреба (кг або т): 

 =  ∙        (назва компонента № 1); 

 =  ∙       (назва компонента № 2); 

 =        (назва компонента «n»). 

 

Отримані дані зводимо в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1  Зведена таблиця потреб сировини, допоміжних матеріалів і 

цільового продукту на програму цеху  

Назва 
Од. 

виміру 
Річна Місячна Добова Змінна Година 

Цільовий продукт т      
Потрібна кількість 

сировини та 

допоміжних 

матеріалів на 

задану програму: 

– компонент № 1 

– компонент № 2 

– компонент № «n» 

 

 

 

 

 

т 

т 

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Якщо студент не має доступу до затвердженого технологічного 

регламенту і відсутні витрати сировини, то розрахунки здійснюють за 

тимчасовим технологічним регламентом або за записом у лабораторному 

журналі про одержання цільового продукту. 

Наприклад: завданням визначено: розробити технологічний процес 
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одержання олігоестердіолу на основі адипінової кислоти і діетиленглеколю  

(при співвідношенні в молях АК:ДЕГ=1:2) на річну потужність 720 тонн 

цільового продукту. Технологічний регламент відсутній. Є тільки лабораторна 

пропис про одержання такого продукту – оліго(діетиленглікольадипінат)діолу.  

Записуємо рівняння реакції, за якою здійснюється синтез цільового 

продукту: 

HOС C OC OH + НООС(C )4СООН + HO O OH  

HO O OOC(C )4COO O OH 

Виконуємо розрахунок питомої витрати сировини на 1 тонну цільового 

продукту. 

При взаємодії двох молів діетиленглеколю (212 г) з одним молем (146 г) 

адипінової кислоти утворюється (теоретично) один моль (322 г) 

оліго(діетиленглікольадипінат)діолу (ОЕ). Необхідно врахувати загальні втрати 

(прийняті в хімічній промисловості в середньому в межах від 1 до 5 мас.%). Для 

даного розрахунку приймаємо втрати, наприклад – 3 мас.%. 

Реальну цифру беруть з підсумків річної роботи підприємства, що 

виробляє цю продукцію, або приймають орієнтовано самі, з наступним 

уточненням у процесі подальшої реалізації курсової роботи та налагодження 

виробництва продукту. 

Питомі теоретичні витрати сировини на 1 тонну кінцевого цільового 

продукту будуть складати:  

 для діетиленглеколю:   

212 г ДЕГ – отримуємо 322 г (ОЕ) 

               х1 отримуємо 1000 кг (ОЕ) 

Звідси: кг ,
г 

кг г 
х 4658

322

1000212
1 


  

 для адипінової кислоти: 

146 г АК – отримуємо 322 г (ОЕ) 

            х2 – отримуємо 1000 кг (ОЕ); 

Звідси: кг,
г

кгг
х 4453

322

1000146
2 


  

З урахуванням прийнятого відсотка загальних сумарних втрат сировини 

(у кількості 3 мас.%) питомі витрати на 1 тонну цільового продукту будуть 

складати:  

 для діетиленглеколю: 

∙ 1,03 = 658,4 ∙ 1,03 = 678,5 ; 

 для адипінової кислоти: 

 ∙ 1,03 = 453,4 ∙ 1,03 = 467,0 . 

Якщо використовують не хімічно чисті речовини, а технічні продукти з 

вмістом основної речовини менше 100 мас.%, то отримані показники ділять ще 

й на відсоток вмісту основної речовини.  

Наприклад: вміст основної речовини за паспортом (або сертифікатом 
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якості) складає: 

 для діетиленгліколю  98,7 мас.%; 

 для адипінової кислоти  97,0 мас.%. 

Тоді питомі витрати сировини на 1 тонну цільового продукту 

складатимуть: 

 для діетиленгліколю: 

9870

5678

,

,
 = 687,44 ; 

 для адипінової кислоти: 

970

00467

,

,
 = 481,44 . 

Потім розраховуємо витрати кожного з компонентів на річну, місячну, 

добову, змінну, годину програму. Отримані дані зводимо в загальну таблицю як 

показано в табл. 4.1. 

Запис отриманих даних у такій формі дуже зручний у користуванні як 

повсякденно (для працівників промисловості), так і для наступних розрахунків.  
 

5 ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ 
 

Технологічні розрахунки є наступним етапом, який виконують. 

Потужність основного обладнання розраховують за відповідними формулами, 

але частіше обирають за паспортними даними. Кількість одиниць обладнання, 

необхідного для забезпечення роботи тієї чи іншої ділянки цеху, розраховують 

за формулами: 

,
КП

m
n

в

y


  

де   годинні витрати матеріалу по даній стадії технологічного 

процесу за операційними розрахунками матеріального балансу, ; 

П  годинна потужність обладнання, ;  

  коефіцієнт використання робочого часу обладнання ( =0,8 0,9). 

Якщо паспортні дані типового обладнання вказані на змінну або добову 

потужність, то в чисельнику значення  беруть за відповідний проміжок 

часу. 

До основного обладнання цеху синтезу смол відносять реакційний 

апарат. 
 

5.1 Складання циклограми процесу синтезу смоли (олігомеру або 

полімеру) 

 

Для того щоб забезпечити розрахунок і вибір реакційного апарата 

потрібної потужності, спочатку наводимо раніше розроблену технологічну 

схему процесу виготовлення заданого продукту і описуємо її з вказівкою  

послідовності передачі сировини з однієї до другої стадії технологічного 
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процесу, з вказівкою позиції обладнання, яке використовується, завантажень, 

температурних, часових параметрів процесу, тиску та інше на кожній стадії. 

Потім, відповідно до опису технологічної схеми складають циклограму процесу 

на основі технологічного регламенту. Якщо він відсутній – то за лабораторним 

прописом. Циклограму процесу складають в координатах: «час, витрачений на 

кожну операцію»  «температура». В циклограмі також враховують час, 

необхідний для підготовки реактора до виготовлення наступної партії 

продукту, огляд його та ін. Тривалість циклу виготовлення заданого продукту 

визначають (в хвилинах чи годинах, ліпше в хвилинах з наступним переводом 

всього циклу в години). 

Приклад циклограми процесу синтезу смоли наведений на рис. 5.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5.1  Циклограма процесу синтезу смоли: t1  підготовка реактора до 

синтезу (…хв); t2  візуальний огляд реактора (…хв); t3  завантаження реактора (…хв);        

t4  підйом температури в реакторі (…хв);     t5  витримування реакційної маси в реакторі 

при заданій температурі (…хв);   t6  підйом температури в реакторі до нового рівня (…хв);  

t7  витримування при заданій температурі (…хв); t8  охолодження реакційної маси до 

кімнатної температури (…хв); t9  вивантаження готового продукту із реактора (…хв) 

 

Виходячи з наведеної циклограми процесу тривалість циклу складає: 

 =  +  +  + ….  . 

Якщо вибирають безперервний спосіб виробництва (взагалі при дуже 

великій заданій потужності за цільовим продуктом), то за  приймають час 

протікання основної реакції, оскільки інші операції виконують в іншому 

обладнанні і протікають вони одночасно і синхронно.  

При розробці синтезу за пульсуючим методом у різних реакційних 

апаратах за  приймають час протікання реакції з врахуванням часу на 

завантаження та вивантаження реакційного апарата, на відбір і проведення 

аналізу проб і корегування процесу.   

Причому, при виборі типу та об’єму необхідного реакційного апарата на 

кожній стадії процесу будують свою окрему циклограму і визначають своє ц.  

Одночасно врахувати всі існуючі варіанти здійснення технологічного 

процесу синтезу в даних методичних вказівках не можливо, оскільки в багатьох 

випадках вони залежать і від вибраного способу виробництва, і від природи 

t7 

t1 t2 t3 

t4 

t5 

t6 

t8 

t9 

, год (хв) 

Т, С 
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продукту, що синтезується, і від рівня науково-технічної думки на той чи інший 

момент.  

Виходячи з цього, остаточне рішення по ц, приймається студентом 

після консультації з керівником роботи. 

 

5.2 Розрахунок об’єму реакційної маси, яку завантажують в реактор 

 

Після того, як визначились з ц, приступають до розрахунку потрібного 

об’єму реактору.  

Для цього, спочатку, знаходять масу компонентів, які, в найбільшій 

кількості одночасно завантажують в реактор. Часто, це приблизно, відповідає 

масі продукту, одержаного з циклу: 

 = ц ∙  ∙ К, 

де   маса виготовленого продукту за цикл, кг або т; 

 – годинна потужність цеху за кінцевим продуктом, кг/год або  

т/год;  

ц  тривалість циклу виготовлення кінцевого продукту, год; 

К – коефіцієнт, який враховує втрати готового продукту (на відбір та 

аналіз проб, розливи, течі та ін.). 

Для хімічних виробництв цей коефіцієнт беруть в межах від 1,01 до 1,05. 

Цю формулу використовують для виготовлення тих продуктів, реакції 

отримання яких протікають без виділення побічних продуктів, та при 

використанні 100% речовин (без врахування розчинників). 

Якщо в процесі синтезу цільового продукту компоненти, які 

завантажують в реактор, використовують у вигляді розчинів різної 

концентрації, то для підбору необхідного реактору визначають масу 

завантажених речовин на тій стадії процесу, де їх кількість найбільша з 

врахуванням розчинника. 

Тоді: 

 =  (  +  + ….. + )К, 

де   маса розчину кожного із завантажених компонентів 

реакційної суміші,  кг/год або  т/год. 

Після цього визначають об’єм, який займає ця реакційна маса:  

 = , (м³). 

де γ – питома маса реакційної суміші,  або . 

 

 

 

Якщо питома маса суміші або кінцевого продукту невідома, то її об’єм 
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визначають за формулою: 

 =  (  +  + …. +  ), 

де ;  ; … година маса кожного з компонентів суміші, 

які завантажують в реактор, кг або т.; 

; …  – питома маса кожного з компонентів, які завантажують в    

реактор,   або  . 

 

5.3 Розрахунок необхідного об’єму реактору, його вибір 

 

Мета цих розрахунків – визначити потужність і необхідну кількість 

реакторів (апаратів або обладнання), які б забезпечили виконання заданої 

виробничої програми за цільовим продуктом. 

При виборі реактора (або обладнання, або апарата) виходять з того, що 

він повинен бути сучасним і потужним. 

При виборі реактора необхідно враховувати основні вимоги техніки 

безпеки при проведенні хімічних реакцій або фізичних процесів у реакторах 

закритого типу. 

Якщо процеси супроводжуються або підігрівом, або виділенням 

реакційного тепла, то: 

 = ⅔ ∙  , (м³) 

 =  ; 

де   об’єм реакційної маси, м³; 

  об’єм реактора, м³; 

Якщо процеси не супроводжуються підводом тепла або його 

виділенням, то: 

 = 0,8 , 

 =  . 

Розрахувавши необхідний об’єм реактора за довідковою літературою 

або з заводських каталогів продукції (в тому разі: Фастовського заводу хіммаш      

«Красный октябрь», «Полтавахіммаш», Ульяновський хіммаш та інші) 

підбирають типовий реактор. Його об’єм повинен бути не меншим від 

розрахованого .   

При отриманні дуже великого розрахункового значення , та 

відсутності таких реакторів в довідковій літературі, дозволяється підбирати 

декілька реакторів (апаратів) меншого об’єму за умов, що їх сумарний об’єм 

буде не менше розрахованого.  

 

Розрахунок закінчують обґрунтуванням вибору даного типу та кількості 



 16 

реакційних апаратів з зазначенням їх характеристик і посиланням на джерела, 

де наведені дані на нього. 
 

5.4 Деякі відомості про методики одержання смол та їх рецептури 
 

5.4.1 Характеристика сировини, яка використовується у виробництві 

аміно-формальдегідних смол 

Для синтезу аміно-формальдегідних (карбамідо-, меламіно-, аніліно- ) 

смол використовуються такі продукти. 

Карбамід (сечовина) – СО(NН2)2. Одержують синтезом аміаку з 

ддиоксидом вуглецю. Він являє собою безбарвну кристалічну речовину, добре 

розчинну у воді, спиртах, нетоксичну, вибухобезпечну. Тпл = 132,7°С. 

Випускається у промисловості за ГОСТ 2081-75. 

Меламін – С3N6Н6 (2,4,6 – тріаміно – 1,3,5 – тріазин) – білий кристалічний 

порошок. Слабкий луг, але більш сильний, ніж карбамід. Слабкорозчинний у 

воді, з кислотами утворює солі. 

Анілін (С6Н5NH2) – масляниста рідина з Ткип =184°С, застигає при 8°С. 

Слабо розчиняється у воді, але легко змішується з органічними розчинниками. 

Слабкий луг. Дуже отруйний. Діє отруйно при попаданні в організм як через 

органи дихання, так і через шкіру. 

Формалін – СН2О. Випускається за ГОСТ 1625-75 у вигляді 37%-вого 

водного розчину формальдегіду. Одержують його каталітичним окисненням 

метилового спирту киснем повітря. Ткип = –7°С (густина – d
4

–7 =1,08–1,10 г/см
3
). 

Показник заломлення розчину n
20

D=1,376–1,377. Має різкий запах, токсичний, 

подразнююче діє на верхні дихальні шляхи, слизові оболонки носа, очей. 

Аміак – NH3 – газ, використовується у вигляді 25 мас.% водного розчину. 

Має назву – нашатирний спирт, м.м.=35,05. Випускається за ГОСТ 9-77 і 

використовується у виробництві різних смол як каталізатор та регулятор       

рН-середовища. Має різкий запах, викликає сильне подразнення слизової 

оболонки очей та дихальних шляхів, токсичний. При вдиханні великої дози 

викликає набряк легень. 

Амоній хлористий (NH4Cl), м.м.=53,49. Випускається за ГОСТ 2210-73 у 

вигляді порошку або гранул білого кольору. Використовується, в основному, як 

каталізатор твердіння карбамідо-, меламіно-, аніліно-формальдегідних смол. 

Водний розчин має слабо-кислу реакцію. 

Їдкий натр (NaOH), м.м.=39,97. Тверда речовина білого кольору,      

ГОСТ 2263-79. Використовується як каталізатор, компонент або регулятор 

середовища при синтезі різних смол. При попаданні на живі тканини викликає 

опіки. 

Сірчана кислота (Н2SO4), м.м.=98,08. ГОСТ 2184-77. Це безбарвна 

масляниста рідина, d
20

4=1,84 г/см
3
. Використовується як каталізатор при синтезі 

карбамідоформальдегідних смол та регулятор рН-середовища. При попаданні 

на живі тканини викликає опіки. 

Потрібно пам'ятати: кислоту ллють у воду, а не навпаки, інакше може 

бути викид рідини. 

5.4.2 Методики синтезу карбамідо-формальдегідних смол 
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а) Методики синтезу, рецептури та властивості смол КФ-МТ, КФ-Б 

Розрахункову частку формаліну (табл. 5.1) завантажують в реактор, 

забезпечений змішувачем з гідрозатвором, зворотним холодильником і 

термометром. Вимірюють рН формаліну за допомогою рН-метра або 

універсальним індикаторним папірцем та нейтралізують розчином лугу до 

рН=7,0–7,5. Потім у нейтралізований формалін додають карбамід (основне 

завантаження). Вмикають змішувач і підігрів водяної бані. Після повного 

розчинення карбаміду при температурі 40–50°С перевіряють рН, яке повинне 

бути в межах 6,5–7,2. При необхідності зниження рН у суміш краплинами 

додають розчин хлористого амонію. Потім нагрівають суміш до 90–92°С і 

витримують протягом 30 хв. Перед закінченням першої стадії синтезу рН 

реакційного розчину повинно бути в межах 6,5–7,0. Після 30 хв конденсації рН 

знижують розчином хлористого амонію до 4,2–4,5 і витримують при 90–92°С і 

постійному помішуванні 30 хв. 
 

Таблиця 5.1  Рецептури часто використовуваних карбамідо-формальдегідних 

смол 

Компоненти 

Марки смол 

КФ-МТ КФ-Б КФ-БЖ КФ-Ж 

молі мас.ч молі мас.ч молі мас.ч молі мас.ч 

Карбамід (основне 

завантаження) 
0,83 50 1,00 60 0,67 40 0,78 47 

Карбамід 

(додаткове 

завантаження) 

0,45 27 0,20 12 0,33 20 0,22 13 

Формальдегід 

(37%-вий розчин) 
1,66 135 2,00 163 1,40 114 1,50 122 

Їдкий натр 

(20%-вий розчин) 
– 0,2–0,4 – 0,2–0,4 – 1,0–2,0 – 1,0–2,0 

Хлористий амоній 

(20%-вий розчин) 
– – – – – 0–3,3 – – 

Сірчана кислота 

(1%-вий розчин) 
– – – – – 2,0–2,5 – 2,5–4,0 

Аміак 

(20%-вий розчин) 
– – – – – 2,0–2,5 – 1,5–2,0 

 

Потім охолоджують суміш до 60–65°С, доводять рН до 6,7– 7,0, додаючи 

при перемішуванні краплями розчин їдкого натру; вводять додаткову кількість 

карбаміду. Вміст реактора витримують при 60–65°С протягом 30 хв, потім 

одержану смолу концентрують під вакуумом при 60–70°С та залишковому 

тиску 0,01–0,015 МПа або випаровують під витяжною шафою в фарфоровій 

чашці при 85–90°С та помішуванні до досягнення показника заломлення       

n
20

D=1,460–1,467 (для смоли КФ-МТ) або до п
20

D=1,463–1,467 (для смоли КФ-Б). 

Концентровану смолу охолоджують до 30–25°С, нейтралізують розчином 

лугу до рН=8,0–8,5. Готову смолу зливають у ємність для зберігання і 

визначають її фізико-хімічні властивості. 

б) Методика синтезу смоли марки КФ-БЖ 
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У реактор, забезпечений змішувачем, зворотним холодильником і 

термометром, завантажують розраховану кількість формаліну. 

Визначають його рН за допомогою рН-метра або індикаторного папірця. 

Формалін нейтралізують розчином їдкого натру до рН у межах 6,8–7,4. 

Завантажують основну кількість карбаміду, розчин хлористого амонію, 

вмикають підігрівання та змішувач. При досягненні температури 96–98°С 

заміряють рН (4,8–5,2). У разі необхідності зниження рН у суміш додають 

розчин сірчаної кислоти. Продовжують конденсацію при температурі кипіння 

до значення водного числа не більше 40 або до появи стійкої каламуті. Для 

визначення водного числа 1–2 мл проби смоли поміщають у хімічну склянку 

місткістю 100 мл і титрують водою при помішуванні до помутніння, при якому 

через шар води зі смолою не буде видно чорної позначки на білому фоні. Водне 

число передають числом мілілітрів води, витраченої на осадження мілілітра 

смоли. Відбір проби конденсаційного розчину для визначення водного числа 

починають через 10 хв після початку кипіння, а потім – через кожні 5–10 хв. 

При досягненні водного числа 40 визначають рН, нейтралізують 

розчином їдкого натру до рН=7,0–8,5. Охолоджують реакційну суміш до       

75–85°С та концентрують відгонкою води під вакуумом при 60–70°С та 

залишковому тиску 0,06 МПа або випарюють у фарфоровій чашці у витяжній 

шафі при 85–90°С. Закінчують концентрування при досягненні в смолі 

n
20

D=1,462. 

Конденсацію закінчують шляхом введення додаткової кількості 

карбаміду, підігріваючи суміш до 50–60°С і перемішуючи її протягом 30 хв. 

Одержану смолу зливають у місткість для зберігання та для проведення 

аналізу її фізико-хімічних і механічних властивостей. 

в) Методика синтезу смоли марки КФ-Ж 

У реактор, забезпечений змішувачем, зворотним холодильником, 

термометром, завантажують розрахункову кількість формаліну (табл. 5.2), 

визначають рН за допомогою рН-метра або універсального папірця. 

Нейтралізують розчином їдкого натру до рН=7,0–7,8. Додають основну 

кількість карбаміду, підігрівають на водяній бані до повного розчинення 

карбаміду, рН має бути в межах 8,0–8,5. 

Потім суміш нагрівають до 96–98°С та витримують 15 хв. Перевіряють 

рН, яке повинне бути в межах 6,0–6,5. Продовжуючи підігрівання та 

перемішування, знижують кислотність до рН=4,5–4,8. Закінчення стадії 

перевіряють за розчинністю реакційної суміші у воді. Для цього в пробірку 

наливають 5 мл охолодженої до 15°С води та додають 2–3 краплі суміші. 

Конденсація буде закінчена, якщо в пробірці з'явиться стійкий каламутний 

розчин. Перша проба відбирається через 15 хв після введення кислоти в 

реакційну суміш, потім через кожні 30 хв. 

Одержану смолу нейтралізують розчином їдкого натру до рН=7,2–7,8 та 

концентрують відгонкою води під вакуумом при 65–70°С та залишковому 

тиску 0,01–0,015 МПа або випарюють у фарфоровій чашці у витяжній шафі при 

85–90°С, перемішуючи до n
20

D=1,466–1,474. 

Потім реакційну суміш охолоджують до 60°С і вводять додаткову 
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кількість карбаміду (рН розчину повинне бути дещо вище від 7). Знову 

перемішують при 55–60°С протягом 30 хв до повного розчинення карбаміду. 

Отриману смолу охолоджують до 25–35°С, додають для стабілізації її 

показників 1–2 мл аміаку, зливають у ємність для зберігання та аналізують на 

відповідність вимогам за фізико-хімічними та механічними показниками. 

г) Методика синтезу смол марок М-60 та М-70 

Рецептури смол марок М-60 та М-70 наведені у табл. 5.2. 

д) Методика синтезу смоли марки М-60 

У реактор, забезпечений змішувачем, зворотним холодильником і 

термометром, завантажують розрахункову кількість (таблиця 5.2) формаліну, 

заміряють рН за допомогою рН-метра або універсального папірця. 

Нейтралізують розчином їдкого натру до рН=7–8. Завантажують карбамід, 

вмикають змішувач і підігрів. При досягненні температури 50°С відбирають 

пробу на рН, яка повинна бути в межах 7,5–6,5. Знову продовжують нагрівання 

до 80–85°С і перевіряють рН (6,5–6,3). При необхідності його знижують 

розчином NН4Сl. Витримують реакційну суміш при температурі 80–85°С одну 

годину та відбирають пробу на рН. Доводять його до 6,5–6,0. Потім знову 

знижують рН розчином NН4С1 до 6,0–6,2, продовжуючи нагрівання та 

перемішування ще 30 хв. Знову перевіряють рН (для готової смоли рН=6–7). 

Готову смолу охолоджують, зливають для зберігання в ємність. 

 

Таблиця 5.2  Рецептура смол 
 

Компоненти 
М-60 М-70 

молі мас.ч молі мас.ч 

Карбамід 0,83 50 0,83 50 

Формальдегід (37%-вий розчин) 1,33 108 1,64 133 

Їдкий натр (20%-вий розчин) – 0,2–0.5 – 0,2–0,5 

Хлористий амоній (20%-вий розчин) – 0,1–,2 – 0,1–0,2 

 

е) Методика синтезу смоли марки М-70 

У реактор, забезпечений змішувачем, зворотним холодильником та 

термометром, завантажують розрахункову кількість (табл. 5.2) формаліну, 

визначають його рН, і нейтралізують NaОН до значення рН=7,5–7,7. 

Завантажують карбамід та витримують суміш при перемішуванні протягом 30 

хв при 85°С. Визначають рН розчину, доводять його до 6,0–6,2 20%-вим 

розчином NH4Cl. Перемішують суміш ще 1 год, доводять рН до 4,5–5,5 і 

витримують протягом 30 хв.  

Потім підвищують рН суміші до 6–6,5 та нагрівають ще 30 хв. 

Температуру знижують до 70°С і вакуумують при залишковому тиску 0,01–

0,015 МПа або випарюють смолу при 80±1°С. При досягненні показника 

заломлення смоли 1,466–1,470 концентрування закінчують. Готову смолу після 

охолодження до 30°С зливають у ємність для зберігання. 

 

ж) Властивості описаних вище карбамідо-формальдегідних смол 



 20 

Властивості карбамідо-формальдегідних смол наведені в табл. 5.3. 

Основні показники смол наведені в табл. 5.4 і 5.5.  
 

Таблиця 5.3  Технічні вимоги до КФС (ГОСТ 14231-78) 

Показники 
Норма для смол марок 

КФ-МТ КФ-Б КФ-Ж КФ-БЖ 

Зовнішній вигляд 
Однорідна суспензія від білого до світло-жовтого 

кольору без сторонніх вкраплень 

Масова частка сухого залишку, % 66±1 67±2 67±2 67±2 

Масова частка вільного СН2О, % 

не більше 
0,3 0,9 1,0 0,8 

В'язкість умовна при 20+5
○
С, с: 

ВЗ-4 

- після виготовлення 

- після зберігання протягом 60 діб, 

не більше  

- за ВЗ-1 (сопло 5,4 мм) 

- після виготовлення 

- після зберігання протягом 60 діб, 

не більше  

 

30–50 (П) 

45–70 (Ф) 

 

150(П); 180(A) 

– 

– 

 

– 

 

40–20 

– 

 

200 

– 

– 

 

– 

 

– 

– 

 

– 

15–40 (Ф) 

40–60 (М) 

 

120(Ф); 180(M) 

 

– 

– 

 

– 

40–55 

– 

 

223 

Водневий показник, РН 6,5–8,5 6,5–8,0 7,0–8,5 7,0–8,5 

Час желатинізації:  

– при 100
○
С, с 

– при 20±1
○
C, не більше, год 

 

35–55 

8 

 

25–40 

2 

 

45–70 

10 

 

30–45 

10 

Змішування смоли з водою при 

20±1
○
C у співвідношенні за 

об'ємом 1:2 

повна 

Межа міцності при сколюванні по 

клейовому шару фанери після 

вимочування зразків у воді 24 год, 

МПа, не менше 

1,6 1,6 1,5 1,5 

 

Примітка: П – смоли, які використовуються для виготовлення деревно-стружкових 

плит; Ф – фанери; М – меблів; Л – у ливарному виробництві. Гарантійний строк зберігання 

рідких смол з дня виготовлення при 20
○
С складає більше 2 місяців 

 

з) Методи синтезу меламіноформальдегідних смол (МФС) 

Рецептури деяких МФС наведені в табл. 5.6. 

Синтез МФС марки СПМФ-4 

У тригорлу колбу місткістю 500 мл, забезпечену змішувачем, зворотним 

холодильником і термометром, завантажують необхідну кількість (табл. 5.6) 

формаліну, попередньо нейтралізованого розчином NаОН до рН=9,3–9,4, 

вмикають змішувач та підігрівання. При досягненні температури 35–40°С 

послідовно додають меламін, капролактам та дистильовану воду. Суміш 

нагрівають, проводячи поліконденсацію при температурі 92–93°С. 

Через 30–40 хв після розчинення меламіну перевіряють зміщуваність 

реакційної суміші з водою та продовжують процес до досягнення зміщуваності 

1:1000. Проби відбирають кожні 5 хв. Потім реакційну суміш охолоджують до 

88–90°С, додають необхідну кількість карбаміду. Продовжують реакцію при 
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цій температурі протягом 20 хв до досягнення зміщуваності з водою від 1:2 до 

1:2,2. 

Одержану смолу охолоджують та аналізують. 

Синтез МФС марки СПМФ-5 

Апаратурне оформлення та режим процесу синтезу дивись у п. 5.4.2.з. 

Завантаження компонентів (табл. 5.6) здійснюються в послідовності: формалін, 

пропіленгліколь, меламін, вода дистильована, карбамід. 

Синтез МФС марки СПМФ-6 

Апаратурне оформлення та режим процесу синтезу дивись у п. 5.4.2.з. 

Завантаження компонентів (табл. 5.6) здійснюються в послідовності: формалін, 

капролактам, меламін, вода дистильована, ізобутиловий спирт, карбамід. 

Ізобутиловий спирт додають разом з карбамідом. 

 

Таблиця 5.4  Довідкові показники карбамідо-формальдегідних смол 
 

Показники 
Норма для смоли  

КФ-МТ МКФ-Б КФ-Ж КФ-БЖ 

Густина при 20
○
С, кг/м

3 
1260–1280 1270–1280 1260–1280 1270–1290 

В'язкість динамічна при 

20
○
С, сП 

120–220(П) 

230–400(Ф) 

200–475 230–700(Ф) 

700(Ф) 

700–1100(М) 

700–1000 

Температура замерзання 
○
С 

від –14 

до –18 

від –14 

до –18 

від –14 

до –18 

від –14 

до –18 

 

Таблиця 5.5  Фізико-хімічні показники смол марок М-60  

(МРТУ 13-06-5-67) та М-70 (МРТУ 13-06-9-67) 

Показники 
Норми для смол марок 

М-60 М-70 

Масова доля сухого залишку, % 57–63 67–70 

Показник заломлення, n
20

D 1,448–1,456 1,466–1,470 

Водневий показник, рН 7,0–8,5 6,0–7,0 

В'язкість за ВЗ-4, с при 20+1°С 25–210 60–300 

Час желатинізації при: 

 100°С, с 

 20°С, год 

 

50–65 

2,0–4,0 

 

20–50 

0,5–2,0 

Вміст вільного СН2О, мас.% 1,0–1,5 2,2–2,7 

Межа міцності при сколюванні фанери після 

вимочування у воді при 20
○
С 24 год, МПа 

 

1,2–1,5 

 

1.8–3,0 

Час зберігання, міс. 2 2 

Токсичність  – токсичні 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5.6  Рецептури просочувальних МФС 
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Компоненти 

Марки МФС 

СПМФ-4 СПМФ-5 СПМФ-6 

молі мас.ч. молі мас.ч. молі мас.ч. 

Меламін 0,77 97,5 0,77 97,5 0,7 87,6 

Формальдегід 1,8 – 1,8 – 1,8 – 

Формалін (37%-вий розчин) – 146 – 146 – 146 

Капролактам 0,07 8 0,027  3 0,07 8 

Карбамід 0,125 7,5 0,125 7,5 0,3 17,6 

Їдкий натр для нейтралізації 

Вода дистильована 2,44 44 2,44 44 1,53 27,6 

Пропіленгліколь – – 0,04 3 – – 

Ізобутиловий спирт – – – – 0,087 6,5 

 

і) Властивості меламіно-формальдегідних смол 

Властивості МФС наведені в табл. 5.7. 

 

Таблиця 5.7  Властивості МФС 
Показники СПМФ-4 СПМФ-5 СПМФ-6 

Зовнішній вигляд Прозора рідина без кольору 

Концентрація, мас.% 58±1 58±1 56–57 

В'язкість при 20°С за ВЗ-4, с 16–18 16–20 16–18 

Водневий показник, рН 8,9–9,0 8,5–9,0 8,0–8,8 

Густина, г/см
3
  1,22–1,35 1,22–1,35 1,19–1.2 

Зміщуваність з водою 1:11,2 1:11,2 1:11,15 

Вміст вільного СН2О, мас.% не більше 0,5 0,5 0,5 

 

5.4.3. Методики синтезу феноло-формальдегідних смол 

а) Марки ФФС та їх галузі застосування 

Марки деяких ФФС та галузі застосування наведені у табл. 5.8. 

 

Таблиця 5.8  Марки деяких ФФС та галузі їх застосування 
 

Марка Галузі застосування 

СФР-305, СФР-3012 Теплоізоляційні вироби 

СФР-3011, СФР-3013, СФР-3014 Фанера, ДСтП, ДВП 

СФР-3038, СФР-3039 Абразивні інструменти на гнучкій основі 

СФР-323 Склопластики 

СФР-309 Клеї та лаки 

СФР-303, СФР-3031, СФР-3032 Азботехнічні та азбофрикційні вироби 

СФР-3011, СФР-3024 Клеї, ДВП та інше 

СФР-3044 Плити із відходів с/г продукції 
 

Відповідно до ГОСТ 20907-75 позначення ФФС складається з літер 

"СФР" – смола фенолоформальдегідна рідка та через дефіс – три- або 

чотиризначного числа. Перші дві цифри означають тип смоли, а наступні – 

номер рецептури в середині типу. 

Властивості таких смол наведені в табл. 5.12. 

б) Рецептури клеючих ФФС наведені у табл. 5.9. 
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в) Синтез ФФС марки СФР-3011 

Тригорлу колбу заповнюють розрахунковою кількістю (табл. 5.9) фенолу, 

розчину лугу та води і поміщають її на водяну баню з температурою 50–55°С. 

Через 5 хв при перемішуванні в розчин фенолятів додають формалін, 

нагріваючи суміш до 90–95°С, витримують протягом 50–60 хв. Потім 

охолоджують до 20–25°С, смолу зливають й аналізують. 

г) Синтез ФФС марки СФР-3013 

У тригорлу колбу, забезпечену змішувачем з гідрозатвором, зворотним 

холодильником і термометром, завантажують фенол, воду, розчин NaОН 

відповідно до рецептури (табл. 5.9). Колбу ставлять на водяну баню з 

температурою 50–55°С, вмикають змішувач. Після повного розчинення фенолу 

додають першу порцію формаліну і проводять конденсацію при 60°С протягом 

15 хв. Потім додають другу порцію формаліну, а температуру піднімають до 

90–95°С, при якій витримують суміш 40 хв. Після чого вводять третю порцію 

формаліну (через зворотний холодильник) і витримують при температурі 90°С 

протягом 30 хв. Одержану смолу охолоджують до 20–25°С, зливають у ємність 

та аналізують. 

д) Рецептура та методика синтезу просочувальних ФФС 

Рецептури просочувальних ФФС наведені в табл. 5.10. 
 

Таблиця 5.9  Рецептури клеючих ФФС 
 

Компоненти 
СФР-3011 СФР-3013 

молі мас.ч. молі мас.ч. 

Фенол 1,06 100 1,06 100 

СН2О (формалін 

37%-вий розчин):

 перша порція

 друга порція 

          третя порція 

 

 

1,56 

– 

– 

 

 

47(127) 

– 

– 

 

 

2,26 

– 

– 

 

 

67,3(104) 

(60) 

(18) 

NaOH (42%-вий розчин) – 23,8 – 51,4 

H2O – 64,2 – 78,6 
 

Таблиця 5.10  Рецептури просочувальних ФФС 
 

Компоненти 

Марки ФФС 

СБС-1 СКС-1 УБФ 

молі мас.ч. молі мас.ч. молі мас.ч. 

Фенол 1,05 100 – – 1,05 10,0 

Крезол – – 0,925 100 – – 

СН20 (37%-вий розчин) 1,29 104 1,230 100 1,85 150,3 

Аміак (25%-вий розчин) – 6 – 3 – – 

Каустична сода – – – – – 4,0 

Етиловий спирт – 100 – 100 – – 
 

 

 
 

 

 

е) Синтез ФФС марки СБС-1 
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У тригорлу колбу, забезпечену змішувачем з гідрозатвором, термометром 

і зворотним холодильником, завантажують розрахункову кількість (табл. 5.10) 

фенолу, формаліну та розчин аміаку. Колбу поміщують на водяну баню, 

вмикають змішувач, доводячи підігрів до температури кипіння суміші. Реакцію 

здійснюють до моменту розділення суміші на смоляний та водний шари       

(30–40 хв). Після чого суміш охолоджують до температури 40–60°С, виливають 

в розділювальну лійку, дають суміші відстоятись. Відділяють смолу від 

надсмольної води. Смолу містять у фарфорову чашку та сушать, помішуючи, 

при температурі не вище 105–110°С. Сушіння закінчують після досягнення 

часу желатинізації смоли в межах 55–90
○
С при 150±2

○
С. 

Смолу охолоджують до 60–70°С. При помішуванні порціями в неї 

додають етиловий спирт. Зливають у ємність та аналізують. 

ж) Синтез ФФС марки СКС-1 

Апаратурне оформлення та режим процесу наведені в методиці синтезу 

смоли СБС-1. Завантаження компонентів відбувається відповідно до табл. 5.10. 

з) Синтез ФФС марки УБФ 

У тригорлу колбу, забезпечену змішувачем з гідрозатвором, зворотним 

холодильником і термометром, завантажують згідно з рецептурою (табл. 5.10) 

фенол і каустичну соду. Колбу розміщують на водяну баню з температурою   

40–45°С і вмикають змішувач, витримують протягом 10–15 хв. Потім додають 

формалін з доведенням температури суміші до 50–60°С. При цій температурі 

витримують суміш 80–90 хв, потім температуру підвищують до кипіння та 

витримують ще 30 хв. 

Реакційну суміш охолоджують до 20–40°С, зливають та аналізують. 

і) МЕТОДИКА синтезу модифікованого олігомеру марки СФК-40 

(рецептурна табл. 5.11) 
 

Таблиця 5.11  Рецептури олігомера СФК-40 
 

Компоненти Молі Масові частки 

Фенол 1,06 100 

СН2О (37%-вий розчин) 

перша порція 

друга порція  

третя порція 

2,26 67,3 (на 100% СН20) 

(100) на розчин 

(60) на розчин 

(18) на розчин 

Капролактам (50%-вий розчин) 0,35 80 

NaOH (42%-вий розчин)   51,4 

Вода   78,6 
 

Апаратурне оформлення процесу наведене в методиці синтезу смоли 

СБС-1. Згідно з рецептурою завантажують фенол, капролактам, воду та розчин 

NаОН. Колбу поміщують на водяну баню з температурою 50–55°С. Після 

повного розчинення фенолу додають першу порцію формаліну та витримують 

при температурі 60°С протягом 15 хв; додають другу порцію та витримують 

40 хв при температурі 90–95°С; додають третю порцію формаліну та 

витримують 30 хв при температурі 90°С. 

Одержаний олігомер охолоджують до 20–30°С, зливають та аналізують. 

к) Властивості рідких феноло-формальдегідних смол (табл. 5.12) 
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Таблиця 5.12  Властивості рідких феноло-формальдегідних смол типу СФР 
 

Показники 
Марки СФР 

3011 3013 3014 3016 3024 3031 3032 303 309 

Зовнішній 

вигляд 

Однорідна прозора рідина від червоно-коричневого до жовто-вишневого 

кольору 

Густина, г/см
3
 

– – – – – 
1,18–

1,22 

1,20–

1,25 
– – 

Водневий 

показник рН 
– – – – – 7,8–8,2 7,8–8,2 – – 

В'язкість, сП 120–

400 

40– 

130 

17– 

19 

150– 

450 

90– 

200 

250– 

350 

250– 

1200 

110–

160 

500– 

900 

Концентрація 

смоли, мас.% 
43–47 

39– 

43 

46– 

52 
≥5,5 38–42 – – 

55– 

65 
– 

Вміст лугу. 

мас.% 
3,0–3,5 4,5–6,5 6,5–7,5 1,0 5,5–6,5 – – – – 

Вміст вільного 

фенолу, мас.%, 

не більше 

2,5 0,18 0,10 5,0 0,10 8,0 10,0 10,0 20,0 

Вміст вільного 

СН2О, мас.%, 

не більше 

1,0 0,18 0,15 4,0 0,10 – – – – 

Желатинізація 

при 150
○
С, с 

– – – – – 95–130 95–130 – – 

Межа міцності 

при сколюванні 

зразків фанери 

після 

витримування 

в киплячій воді 

протягом 1 год, 

МПа, не менше  

1,9 1,5 1,5 – 1.5 – – – – 

 

л) Властивості просочувальних ФФС (таблиця 5.13) 
 

Таблиця 5.13  Властивості просочувальних ФФС 
 

Показники 
Марка смоли 

СБС-1 УБФ 

Зовнішній вигляд 
Прозорий розчин червонуватого або червонувато-

бурого кольору 

В'язкість, сП 111–299 60–200 

Концентрація смоли, мас.% 50–55 55–60 

Вміст фенолу, мас.%, не більше 4,0 1,7 

Вміст вільного СН2О, мас.% – 2 

Желатинізація при 150°С, с 55–90 70 

Розчинність у спирті Повна Повна 

Вміст води, мас.%, не більше 7 – 

Час зберігання, міс., не менше 2 2 

 

5.4.4. Методики синтезу полівінілацетату (ПВА) 
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а) Рецептура синтезу ПВА наведена в табл. 5.14 

б) Методика синтезу ПВА 

У чотиригорлу колбу, забезпечену змішувачем, зворотним 

холодильником і термометром, завантажують відповідно до рецептури 

(табл. 5.14) воду та емульгатор, пропускаючи протягом 20–30 хв азот. Після 

повного розчинення емульгатора при температурі 60°С під потоком азоту 

додають вінілацетат з розчиненим у ньому перекисом бензоїлу. Суміш 

витримують 20–30 хв і поступово додають водний розчин ініціатора. 

Підрахунок часу реакції починають після остаточного додавання ініціатора. 

Через 15, 30, 45, 60 та 120 хв відбирають проби емульсії по 10 мл. 

Емульсію руйнують додаванням 5–10 мл 10%-вого розчину NaС1 у кожну 

пробу. Полімер, який випадає при цьому, промивають на лійці до відсутності 

іонів хлору в промивній воді (проба АgNО3) і сушать у вакуум-шафі при 30°С 

до постійної маси. 

Вихід полімерів у мас.% визначають за формулою: 

,
Рм

Pп
N 100                                                     

де Pп  –  маса полімеру в пробі, г; 

Рм – маса мономеру в пробі, розрахована за його початковою 

концентрацією. 

 

Таблиця 5.14  Рецептура ПВА (мас.ч.) 

Компоненти 
Номер рецептури 

1 2 3 4 5 

Вінілацетат 100 100 100 100 100 

Вода дистильована 600 600 600 600 600 

Персульфат калію 0,8 0,8 0,8 0,8 – 

Олеат калію 0,4 – – – 0,5 

Стеарат калію – 0,5 – – – 

Мірістат калію – – 0,4 – – 

Калійна сіль 

моногідрофторпералгонової 

кислоти 

– – – 0,1 – 

Перекис бензоїлу (ПБ) – – – – 0,25 

Пірофосфат натрію – – – – 3,0 

Залізоалюмінієвий галун – – – – 0,5 

 

в) Полімеризація вінілацетату в присутності окиснювально-відновних 

систем 

У чотиригорлу колбу, забезпечену змішувачем, зворотним 

холодильником, термометром та крапельною лійкою, завантажують згідно з 

рецептурою (табл. 5.15) дистильовану воду та при 50–70°С розчинюють у ній 

полівініловий спирт, додаючи його порціями. 

 

До розчину емульгатора додають оцтову кислоту, доводячи рН до 2,5–3, 
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продуваючи колбу протягом 10 хв N2. При 50°С та інтенсивному перемішуванні 

через крапельну лійку додають вінілацетат. Після перемішування протягом 

10 хв додають перекис водню у вигляді 5%-вого водного розчину. Процес 

здійснюють у потоці азоту при температурі 60°С протягом 2 год, після чого 

температуру поступово підіймають до 70°С, продовжуючи полімеризацію ще 

2 год. 

Емульсію охолоджують до 40–45°С, а для коагуляції додають при 

перемішуванні 15% розчин NaС1. Перемішування продовжують ще 10 хв, 

вимикають змішувач й охолоджують. Якщо розподіл суміші не пройшов, то 

вінілацетат, який не вступив у реакцію, відганяють гострою парою при 

постійному об'ємі. Після розподілу суміші полімер відокремлюють від 

маточного розчину та промивають від емульгатора в колбі при перемішуванні 

дистильованою водою до відсутності осаду на склі після випарювання води. 

Одержаний полімер сушать на повітрі, а потім в термошафі при 40–50°С або в 

вакуум-шафі при 30–40°С.  
 

Таблиця 5.15  Рецептура полімеризації ПВА 
 

Компоненти Масова частка 

Вінілацетат 50 

Полівініловий спирт 3,5 

Вода дистильована 75 

Перекис водню (30% за масою розчин) 0,7 

FeSO4 (5% за масою розчин) 0,0005 

Оцтова кислота Для доведення до рН 

NaС1 (15% за масою розчин) Для нейтралізації 

 

5.4.5. Методики синтезу полівінілового спирту (ПВС) 

ПВС одержують із ПВА лужним або кислотним гідролізом. 

Рецептура складу для виготовлення ПВС наведена в табл. 5.16 і 5.17. 
 

Таблиця 5.16  Рецептура складу для виготовлення ПВС 
 

Компоненти Масова частка Мілілітри 

ПВА 15 – 

Етиловий спирт 35 – 

NaCl 9 – 

KOH 11,25 100 

Етиловий спирт – 500 

 

Таблиця 5.17  Рецептура складу для виготовлення ПВС 
 

Компоненти Масова частка Мілілітри 

Полівінілацетат бісарний 10 – 

Етиловий спирт 100 – 

Сірчана кислота (d
20

4=1,84) 5,5 – 

Соляна кислота d
20

4=1,19 3,3 – 

Етиловий спирт – 400 

а) Лужний спосіб одержання ПВС із ПВА 
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У хімічну склянку заливають 100 мл спиртового розчину лугу, вмикають 

змішувач та додають краплями 50 г при 20°С 30%-вий спиртовий розчин ПВА. 

Під час протікання реакції ПВС випадає з розчину. Через 3 год після 

перемішування вимикають змішувач. На лійці Бюхнера відділяють одержаний 

продукт, промиваючи його 500 мл. етилового спирту до нейтральної реакції. 

Сушать у вакуум-шафі до постійної маси при 50–60°С. 

б) Кислотний спосіб одержання ПВС 

У реакційну колбу завантажують 10 г полівінілацетату та 90 г етилового 

спирту. Вмикають змішувач, гріють суміш при 65–60°С до повного розчинення 

ПВА. Розчин охолоджують до 30°С, при перемішуванні додають кислоту, 

розбавлену 10 г етилового спирту. Реакційну суміш витримують при кімнатній 

температурі протягом 30–40 год, після чого ПВС випадає у вигляді гелю. 

Верхню рідину зливають, а гель розчиняють у гарячій (60–70°С) воді, після 

чого осаджують при перемішуванні в 150 мл етилового спирту. Продукт 

фільтрують, 3–4 рази промивають 50 мл спирту. Полімер знову розчиняють у 

гарячій воді, повторюючи описані вище операції. ПВС сушать у вакуум-шафі 

при 50–60°С до постійної маси. 

 

5.4.6. Методика синтезу полівінілацеталю 

а) Рецептура складу для одержання полівінілацеталю наведена у 

таблиці 5.18. 

б) Методика синтезу 

У чотиригорлу реакційну колбу, забезпечену змішувачем, завантажують 

(табл. 5.18) етиловий спирт і Н2SO4. Суміш охолоджують у бані з льодом до    

3–5°С, додаючи порціями при перемішуванні ПВС. Потім, при інтенсивному 

перемішуванні, з крапельної лійки додають оцтовий альдегід таким чином, щоб 

температура в колбі не перевищувала 5°С. Після закінчення прикрапування 

суспензію перемішують при цій температурі ще 30 хв, забирають баню з 

льодом і перемішують до тих пір, поки температура не підніметься до 20–25°С. 

Потім колбу підігрівають на водяній бані до 70–75°С, проводячи ацеталювання 

при даній температурі до одержання прозорого розчину. 

Розчин охолоджують до 30–40°С, тонкою цівкою виливають у воду при 

перемішуванні. Фільтрують, осад промивають теплою (50°С) водою до 

відсутності іонів SO4
–2

. Одержаний полімер сушать до постійної маси при 55°С. 

 

Таблиця 5.18  Рецептура полівінілацеталю 
 

Компоненти Масова частка 

ПВС 10 

Оцтовий альдегід 7 

Етиловий спирт 67 

Сірчана кислота (10% - вий за масою розчин) 0,15 
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