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Складні поліефіри 

Поліефіри – полімери, макромолекули яких містять складно ефірні групи: 

HO (CH2)x O C (CH2)y C O (CH2)x O C (CH2)y COOH

O O O
n  

Лінійні поліефіри, як правило, розчинні в хлороформі, дихлорбензолі і 

мурашиній кислоті. Властивості поліефірів в значній мірі визначаються їх 

складом. Аліфатичні поліефіри плавляться при температурах нижче 100
0
С 

(температура плавлення зростає із збільшенням числа метиленових груп між 

ефірними групами) і легко омиляються. В той же час поліефіри ароматичних або 

циклоаліфатичних дикарбонових кислот і діолів є високоплавкими сполуками, які 

важко гідролізуються (наприклад, поліефіри терефталевої кислоти і 

етиленгліколю або 1,4-біс-оксиметилциклогексану). Такі поліефіри 

використовують у виробництві волокон і плівок. Поліефіри отримують такими 

методами: 

– поліконденсацією оксикислот; 

– поліконденсацією діолів з дикарбоновими кислотами; 

– поліконденсацією діолів з похідними дикарбонових кислот; 

– полімеризацією лактонів із розкриттям циклів. 

Для прискорення цих реакцій поліконденсації у багатьох випадках 

використовують кислі або лужні каталізатори, а саме сильні кислоти, такі як п-

толуолсульфокислота, оксиди металів (діоксин свинцю, триоксид сурми), солі 

лужних і лужноземельних металів слабких кислот (ацетати, бензоати) або 

алкоголяти. 

Поліефіри на основі оксикрбонових кислот 

Поліконденсацію аліфатичних оксикарбонових кислот проводять, як 

правило, в розплаві і отримують високомолекулярні поліефіри, використовуючи 

як вихідні сполуки гліколеву, α-оксипропіонову або рицинолеву кислоти. Але у 

цій реакції часто утворюються циклічні ефіри (лактони). 

Здатність до циклізації визначається числом метиленових ланок між 

карбоксильними і гідроксильними групами, в найвищій мірі вона проявляється 

для γ-оксимасляної, δ-оксикапронової і ε-оксивалеріанової кислот. 

Ароматичні карбонові кислоти також можуть вступати в реакції 

поліконденсації з утворенням високомолекулярних поліефірів. 

 

Поліефіри на основі діолів та похідних дикарбонових кислот 

Поліконденсацію діолів з дикарбоновими кислотами часто проводять в 

розплаві. Але у цьому випадку не завжди утворюються високомолекулярні 

поліефіри, оскільки початкові сполуки або утворені полімери виявляються 

нестабільними при високих температурах. Крім цього, швидкості реакцій між 

діолами і дикарбоновими кислотами часто дуже малі. У цих випадках 

використовують похідні дикарбонових кислот (ангідриди або ефіри) замість 

кислот. Щоб отримати поліефіри з дуже високими молекулярними масами 

використовують реакції поліконденсації в розчині при підвищених температурах. 
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Лабораторна робота №1 

Синтез низькомолекулярних поліефірів 

Прилади і матеріали: тригорла колба на 100 мл, мішалка з моторчиком, 

термометр до 250
0
С (шліф), термометр до 100

0
С (шліф), дефлегматор (до 15–20 

см), насадка Діна-Старка. 

Реактиви: адипінова кислота, діетиленгліколь, 1,1,1-триметилолпропан, 

ацетон, 0,1 н спиртовий розчин КОН, фенолфталеїн, оцтовий ангідрид, піридин. 

Мета роботи: синтез низькомолекулярного розгалуженого поліефіру 

поліконденсацією в розплаві на основі адипінової кислоти і діетиленгліколю. 

 

Хід виконання роботи 

В тригорлу колбу, обладнану термометром, насадкою Діна-Старка з 

дефлегматором і мішалкою завантажують 14,6 г (0,1 моль) адипінової кислоти, 

11,05 г (0,104 моль) діетиленгліколю і 0,9 г (0,0067 моль) безводного 1,1,1-

триметилолпропану. 

Суміш поступово нагрівають. При 80–100
0
С вміст колби розріджується і в 

цей момент включають мішалку. При 130–140
0
С починається реакція 

поліконденсації, про що свідчить поява води. Після цього температуру 

підвищують до 200
0
С з такою швидкістю, щоб температура у верхній частині 

дефлегматора не перевищувала 100
0
С. За цей час відганяється основна кількість 

води (3,6 г), тому перемішування не припиняють, бо в противному випадку рідина 

може спінюватися. 

Як тільки температура у верхній частині дефлегматора спуститься нижче 

100
0
С, починають відбирати проби через кожні 30 хв. для визначення кислотного 

числа. Реакцію припиняють, коли кислотне число, стає меншим двох (загальний 

реальний час реакції в атмосфері азоту складає 35–40 год.). Після охолодження 

поліефір має вигляд в’язкої, світло-жовтої маси. Число гідроксильних груп 

дорівнює ~60 і поліефір можна використовувати для одержання еластичної 

поліуретанової піни. 

Визначення кислотного числа 

Наважку ~0,1 г поліефіру розчиняють в ацетоні при нагріванні і після 

охолодження швидко титрують 0,1 н спиртовим розчином КОН з фенолфталеїном 

до появи фіолетового забарвлення, яке зберігається протягом декількох секунд. 

В холостому досліді визначають лужний вклад розчинника. 

Кислотне число визначають за формулою: 

КЧ = 5,61 * К *
V - V0

P  
де V – кількість КОН, яка пішла на титрування зразка, мл; 

V0 – кількість КОН, яка пішла на титрування розчинника, мл; 

Р – наважка поліефіру; 

К – поправка до титру спиртового розчину КОН. 

 

Визначення гідроксильних груп 

Для ацилування вільних гідроксильних груп поліефіру готують розчин 3 г 

свіжоперегнаного оцтового ангідриду (Ткип=140
0
С) в 7 г свіжоперегнаного 
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безводного піридину (Ткип=114,5
0
С). Розчин, який трохи жовтіє під час зберігання, 

поміщують в темну пляшку або готують безпосередньо перед дослідом. 

В 2 круглодонні колби на 50 мл поміщують по 0,125 г поліефіру (точність 

зважування ±0,001 г). Зразки розчиняють в 0,5 мл піридину при слабкому 

нагрівання. Після охолодження в кожну колбу додають по 0,5 мл ацилюючого 

розчину. Для холостих дослідів у 2 колби вливають по 0,5 мл піридину і 0,5 мл 

ацилюючої суміші. Всі 4 колби закривають притертими пробками і нагрівають у 

сушильній шафі при температурі 110
0
С протягом 70 хв. Після охолодження колби 

відкривають (обережно! Роботу проводити під тягою в захисних окулярах і 

рукавичках!) і до кожної додають декілька крапель фенолфталеїну і титрують 1 н 

розчином КОН до зміни забарвлення. Гідроксильне число визначається за 

формулою: 

ГЧ = 5,61 * К *
V - V0

P  
де V – кількість КОН, яка пішла на титрування зразка, мл; 

V0 – кількість КОН, яка пішла на титрування холостого досліду (без наважки), мл; 

Р – наважка поліефіру; 

К – поправка до титру спиртового розчину КОН. 

 

Завдання 

1. Написати механізм і повне рівняння реакції поліконденсації адипінової 

кислоти і діетиленгліколю. 

2. Написати рівняння реакцій, які відбуваються під час визначення 

кислотного числа і гідроксильного числа. 

3. Дати визначення КЧ і ГЧ. 

4. Пояснити роль в процесі поліконденсації 1,1,1-триметилолпропану. 

5. Вказати області застосування низькомолекулярних аліфатичних 

поліефірів. 

Лабораторна робота №2 

Синтез дуже розгалужених поліефірів 

Прилади і матеріали: тригорла колба на 100 мл, мішалка з моторчиком, 

термометр до 250
0
С, термометр до 100

0
С, дефлегматор (до 15–20 см), насадка 

Діна-Старка. 

Реактиви: адипінова кислота, олеїнова кислота, фталевий ангідрид, 1,1,1-

триметилолпропан. 

Мета роботи: отримати розгалужені поліефіри на основі адипінової кислоти, 

олеїнової кислоти, фталевого ангідриду і 1,1,1-триметилолпропану. 

 

Хід виконання роботи 

Наважки 1,69 г (0,012 моль) адипінової кислоти, 4,25 г (0,015 моль) 

олеїнової кислоти, 4,44 г (0,03 моль) фталевого ангідриду і 10,5 г (0,078 моль) 

1,1,1-триметилолпропану поміщають в тригорлу колбу, як описано в лабораторній 

роботі №1. При 120
0
С вміст колби плавиться і  суміш починають перемішувати. 

Температуру реакційної суміші піднімають до 190
0
С і витримують протягом 2 

год. Після опускання температури у верхній частині дефлегматора до 70
0
С суміш 
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перемішують ще 8 год. при температурі 190
0
С. Після цього реакційну масу 

охолоджують. Утворена в’язка рідина і є розгалуженим поліефіром, кислотне 

число якого повинно бути на рівні 2, а гідроксильне ~350. Полімер можна 

використовувати для отримання жорсткох поліуретанової піни. 

Для отриманого полімеру визначають КЧ і КЧ (дивись лабораторну роботу 

№1). 

Завдання 

1. Написати схему і механізм всіх реакцій, які можливі при поліконденсації 

у даній лабораторній роботі. 

2. Пояснити роль кожного компоненту, який вводиться в реакцію. 

3. Привести схеми реакцій, які можливі під час визначення КЧ і ГЧ. 

4. Вказати області застосування дуже розгалужених поліефірів. 

 

Ненасичені поліефіри 

При полімеризації діолів і дикарбонових кислот, які містять подвійні 

зв’язки, утворюються ненасичені поліефіри. 

В якості мономерів зручно використовувати малеїнову і фумарову кислоти 

(або ангідрид малеїнової кислоти) або бутен-2-діол-1,4. Кількістю подвійних 

зв’язків в поліефірі можна варіювати, використовуючи суміші ненасичених і 

насичених дикарбонових кислот і діолів. В основному ненасичені поліефіри 

отримують поліконденсацією в розплаві. Кінцеві продукти, як правило, мають 

вигляд в’язких або воскоподібних сполук з відносно невеликою молекулярною 

масою. 

Подвійні зв’язки вводять в макромолекули поліефірів для полегшення 

реакцій зшивання, які протікають за вільно радикальним або іонним механізмом. 

Найбільший інтерес представляють іонні реакції зшивання по подвійних 

зв’язках. Але радикальні процеси зшивання практично важливіші. Ініціювання 

таких реакцій може відбуватися при дії кисню або світла, особливо в присутності 

відповідних каталізаторів, наприклад сполук двовалентного кобальту («повітряна 

сушка»). Великі можливості в цьому плані представляє співполімеризація. Для 

цього ненасичений поліефір розчиняють в мономері, здатному до радикальної 

полімеризації і додають відповідний ініціатор. Вибраний ініціатор визначає 

температуру полімеризації. Якщо використовують перекиси (перекис бензоїлу, 

перекис циклогексанону або гідроперекиси) полімеризацію проводять при 70–

100
0
С («гаряче отвердіння»), в присутності окисно-відновних систем – при 

кімнатній температурі («холодне отвердіння»). Найпростішими окисно-

відновними системами є суміші перекису і відновника, розчиненого в 

органічному середовищі (наприклад, нафтенат або октоат кобальту або міді і 

третинний амін, такий, як N,N-диметиланілін). В ролі зшивного агенту часто 

використовують стирол. В результаті реакції утворюються прозорі нерозчинні 

термостійкі продукти з чудовими механічними властивостям, які 

використовуються як зв’язуючи в процесу отримання склопластиків. Будову 

ненасичених поліефірів можна представити у такому вигляді: 
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OC(O)CH CH C(O)O CH2 CH2 OC(O) CH CH C(O)O CH2 CH2 O

CH2 CH2

CH C6H5 CH C6H5

OC(O)CH CH C(O)O CH2 CH2 OC(O) CH CH C(O)O CH2 CH2 O

CH2 CH2

CH C6H5 CH C6H5

OC(O)CH CH C(O)O CH2 CH2 OC(O) CH CH C(O)O CH2 CH2 O

CH2 CH2

CH C6H5 CH C6H5

n m

w x

y z
 

Реакції зшивання проводять за такою методикою. Поліефір розчиняють при 

перемішуванні у вініловому мономері (7:3) і суміш нагрівають до 130
0
С для 

інтенсивнішого розчинення. Для попередження передчасної полімеризації в 

систему додають інгібітор (0,1–0,5% гідрохінону або 4-трет-бутилкатехіну). Після 

того, як суміш гомогенізується, розчин охолоджують до температури 

полімеризації і додають ініціатор (1–3% від загальної кількості реагентів). 

Утворення гелю в реакційній масі служить доказом початку полімеризації. 

Залежно від умов реакції, затвердіння полімеру триває приблизно 24 год. 

Отриманий зшитий полімер часто містить деяку кількість розчинних продуктів 

(розчинний вініловий гомополімер), які можна досить точно визначити методом 

екстракції з допомогою відповідного розчинника (наприклад, бензолом, якщо в 

якості вінілового компонента брали стирол). Кількість розчиненої речовини 

служить мірою ступеня зшивання і щеплення. 

 

Лабораторна робота №3 

Добування ненасиченого поліефіру і його отвердіння стиролом 

I. Синтез ненасиченого поліефіру 

Прилади і матеріали: тригорла колба на 100 мл, мішалка з моторчиком, 

термометр до 200
0
С, холодильник зворотній, електроплитка, водяна баня, колби 

для титрування на 100 мл, бюретка, калька, ножиці, ваги аналітичні. 

Реактиви: пропіленгліколь-1,2, малеїновий ангідрид, фталевий ангідрид, 

гідрохінон, спиртовий розчин КОН, фенолфталеїн, спиртобензольна суміш. 

Мета роботи: отримати ненасичений поліефір з КЧ ~50. 

 

Хід виконання роботи 

В тригорлу колбу на 100 мл з мішалкою, термометром, холодильником 

поміщують 16 г пропіленгліколю-1,2 (0,2 моль + 5%-й надлишок), 9,8 г (0,1 моль) 
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малеїнового ангідриду, 9,4 г (0,1 моль) фталевого ангідриду і 7,4 г (0,004%) 

гідрохінону (інгібітор полімеризації). Систему відкачують і заповнюють азотом, а 

потім поступово нагрівають в потоці азоту. При 80–90
0
С реакційна суміш 

плавиться. При 180–190
0
С починається етерифікація. Доказом початку реакції 

служить виділення води, яку відганяють. Температуру реакційної суміші 

підтримують постійно до того часу, поки кислотне число не знизиться до 50, що 

займає приблизно 5–6 год. Розплав охолоджують до 140
0
С і швидко (протягом 1 

хв.) додають 20 г перегнаного стиролу (при перемішуванні), який містить 0,03% 

гідрохінону. Після цього суміш повільно охолоджують до кімнатної температури 

(на водяній бані), щоб запобігти полімеризації. 

Отримують в’язкий світло-жовтий розчин поліефіру в стиролі. 

 

II. Отвердіння ненасиченого поліефіру стиролом 

 

А. Холодне отвердіння 

Прилади і матеріали: хімічний стакан на 50 мл або фарфорова чашка, скляна 

паличка. 

Реактиви: 10%-й розчин нафтенату кобальту (II) в стиролі або 10%-й розчин 

октоату кобальту (II) в стиролі або перекис бензоїлу і N,N-диметиланілін. 

Мета роботи: отримати зшитий стиролом поліефір. 

 

Хід виконання роботи 

Для зшивання поліефіру при кімнатній температурі, беруть 2 г розчину 

поліефіру поміщають у фарфорову чашку і при перемішуванні послідовно 

додають компоненти окисно-відновної системи (одночасно не додавати!). Як 

ініціатор можна використовувати 0,04 г перекису бензоїлу і 0,01 мл чистого N,N-

диметиланіліну. 

Через 30–40 хв. суміш розігрівається, що свідчить про початок отвердіння. 

Через 1 год. після розігріву більша частина стиролу заполімеризовується, а зразок 

твердне. 

Як отверджувачі можна також використовувати у даному випадку 0,012 мл 

10%-го розчину нафтенату кобальту (II) в стиролі, 0,04 мл перекису 

циклогексанону (або метилетилкетону) у вигляді 50%-го розчину в 

дибутилфталаті. 

 

Б. Гаряче отвердіння 

Прилади і матеріали: пробірка, електрична плитка, ступка, товкачик, 

фільтрувальний папір, лійка, колба або стакан на 100 мл або велика пробірка. 

Реактиви: перекис бензоїлу, бензол, етанол (70%-й), набір органічних 

розчинників. 

 

Хід виконання роботи 

В 2 мл розчину поліефіру розчиняють 0,02 г перекису бензоїлу. 

Полімеризація починається через декілька хвилин після підняття температури 

суміші до 80
0
С (утворюється гель) і закінчується, в основному, через 15–20 хв. 
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Отримані зразки ще не повністю заполімеризовані, і, щоб досягнути 

оптимальної жорсткості, отвердіння бажано проводити ще 1–2 год. при 70–100
0
С. 

Після того, як будуть отримані всі зразки поліефіру холодного, гарячого і 

постотвердіння, беруть по 0,2 г кожного із зразків, ретельно розтирають і 

обробляють 2 мл бензолу протягом 30 хв. Після фільтрування і промивання 

бензолом зразки висушують у вакуумі при 60
0
С для визначення втрати маси. Для 

висадження і виділення полістиролу бензольні розчини виливають в 70%-й 

етанол. 

Отримані зразки зшитого поліефіру випробують на здатність до набухання в 

органічних розчинниках. 

При наявності скловолокна його просочують поліефірним розчином, що 

містить радикальний ініціатор і отверджують при певній температурі, як вказано 

вище. 

 

Завдання 

1. Написати схему і, де можливо механізми реакцій всіх процесів, які 

відбуваються під час полімеризації і отвердіння поліефірів. 

2. Скласти таблицю набухання отриманого полімеру в розчинниках, 

вказаних викладачем. 

3. Описати відмінності у будові і областях застосування насичених і 

ненасичених поліефірів. 

 

Алкідні смоли 

Алкідні смоли – це розгалужені або зшиті поліефіри, які отримують 

поліконденсацією, наприклад, дикарбонових кислот з олігофункціональними 

спиртами. Реакції щеплення і зшивання протікають досить гладко і легко 

контролюються. Так, при поліконденсації фталевої кислоти (або ангідриду) з 

гліцерином утворюється поліефір, який залишається розчинним і плавким, якщо 

зупинити реакцію на стадії перетворення карбоксильних або гідроксильних груп 

менше ніж на 75%. Якщо степінь конверсії досягне 75% (мольних), поліефіри 

перетворюються у повністю нерозчинні продукти. 

На відміну від реакцій зшивання методом щепленої співполімеризації 

ненасичених поліефірів синтез зшитих алкідних смол слід проводити при 200
0
С, 

оскільки зшивання відбувається в результаті поліконденсації (отвердіння лаків). 

Але, якщо карбонові кислоти мають подвійні зв’язки, можна приготувати алкідні 

смоли, які будуть зшиватися при низьких температурах (наприклад, модифіковані 

олією алкідні смоли). При цьому механізми реакцій зшивання можуть бути досить 

різноманітними. 

Часто для цієї мети використовують фталеву кислоту, її ангідрид або їх 

суміш з адипіновою або ненасиченою кислотою. Крім гліцерину в ролі 

полігідроксильного компоненту використовують пентаеритрит і гексантриол. 

Синтез алкідних смол, як і їх зшивання, як правило, проводять у розплаві (за 

винятком ряду ненасичених алкідних смол). 
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Лабораторна робота №4 

Отримання і зшивання алкідних смол із гліцерину і фталевого ангідриду 

Прилади і матеріали: тригорла колба на 100 мл, насадка Діна-Старка, скляна 

паличка або капіляр, алюмінієва фольга або калька, ножиці, аналітичні ваги, 

термометр до 200
0
С, пробірки. 

Реактиви: фталевий ангідрид, гліцерин, спиртовий розчин КОН, толуол-

бутилацетатна суміш (1:1), фенолфталеїн. 

Мета роботи: отримати гліфталеву смолу і проаналізувати її. 

 

Хід виконання роботи 

В тригорлу колбу на 100 мл поміщують 14,8 г (0,1 моль) фталевого 

ангідриду і 6,1 г (0,066 моль) гліцерину. Суміш нагрівають до 200
0
С (бажано в 

атмосфері азоту). Через кожні 10 хв. відбирають проби розплаву за допомогою 

скляної палички і визначають кислотне число (дивись лабораторну роботу №1). 

Додатково визначають розчинність смоли в суміші толуолу з бутилацетатом 

(1:1). Для цього 0,2 г порошку смоли змішують з 1 мл розчинника в пробірці і 

залишають на 1 год. при кімнатній температурі. 

Результати можуть бути такими: 

а) полімер повністю розчинний; 

б) полімер частково розчинний; 

в) полімер зовсім нерозчинний. 

Реакцію поліконденсації проводять до значення КЧ=127–132 (приблизно 

через 1,5 год.). На цій стадії реакції розгалужений полімер ще розчинний і 

плавкий. 

Постконденсацію, яка призводить до повного зшивання, проводять 

нагріванням 10 пробірок, які містять по 0,2 г смоли, до 200
0
С. За протіканням 

реакції слідкують, визначаючи розчинність через кожні 5 хв. 

Дані про час поліконденсації, кислотне число і розчинність оформляють у 

вигляді таблиці. 

Завдання 

1. Написати схему і механізм поліконденсації у даній роботі. 

2. Дати визначення КЧ і пояснити його значення для поліефірів. 

3. Написати схеми реакцій, які відбуваються при визначенні КЧ. 

4. Привести приклади розрахунків, які базуються на КЧ полімерів. 

5. Пояснити, які процеси відбуваються під час постконденсації отриманого 

поліефіру. 

 

Лабораторна робота №5 

Отримання ненасиченої алкідної смоли 

Лаки, які висихають на повітрі, зшиваються під впливом кисню повітря при 

кімнатній температурі (їх використовують у виробництві масляних фарб). Це так 

звані модифіковані маслами алкіні смоли. Для зшивання смоли в макромолекулу 

полімеру в процесі поліконденсації вводять подвійні зв’язки, додаючи певну 

кількість ненасиченої карбонової кислоти. 
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Прилади і матеріали: тригорла колба на 100 мл, крапельна лійка, фарфорова 

мисочка, електроплитка, мішалка з моторчиком, термометр до 250
0
С, металева 

або скляна пластина. 

Реактиви: льняна олія, оксид свинцю, фталевий ангідрид, гліцерин, 

спиртовий розчин КОН, ацетон, бутилацетат, бензол, нафтенат кобальту, 

вуглеводні ароматичні. 

Мета роботи: отримати ненасичену алкідну смолу. 

 

Хід виконання роботи 

В тригорлу колбу з мішалкою і термометром наливають 23,6 г льняної олії. 

Олію нагрівають до 235
0
С (бажано в атмосфері азоту). До олії додають 0,1 г добре 

розтертого оксиду свинцю (PbO2), а після цього повільно (протягом 20 хв.) 

прикапують 5,2 г (0,056 моль) гліцерину. Через 30 хв. утворюється гомогенна 

суміш, в яку вводять за 1 прийом 1 г (0,072 моль) попередньо розплавленого 

фталевого ангідриду (для запобігання попадання О2 в систему). Крапельну лійку 

замінюють насадкою Діна-Старка для відділення води. 

Суміш перемішують при 250
0
С до того моменту, коли кислотне число стане 

нижче 5 (визначення кислотного числа дивись лабораторну роботу №1). 

Поліконденсацію закінчують через 6 год. і охолоджують реакційну суміш 

до кімнатної температури. Отримана алкідна смола має вигляд в’язкої рідини, 

розчинної в ароматичних вуглеводнях, бутилацетаті, ацетоні. 

Якщо 50%-й розчин ненасиченої алкідної смоли в бензолі, який містить 

1,5% (у відношенні до смоли) нафтенату кобальту (каталізатор) налити на 

металеву поверхню і дати «просохнути» при кімнатній температурі на повітрі, то 

утворюється гладка прозора лакова поверхня. 

Можна приготувати також білий лак. Для цього в ступці ретельно 

переміщують 5 г розчину отриманої смоли, 7,5 г літопону, 2,5 г оксиду цинку, 2,7 

г скипидару і 0,1 г нафтенату кобальту. Ця суміш утворює лакову поверхню в тих 

же умовах, що і безбарвний лак. 

 

Завдання 

1. Написати схеми перетворень, які відбуваються під час отримання 

ненасичених алкідної смоли. 

2. Пояснити, які процеси відбуваються під час утворення твердої лакової 

поверхні. 

3. Вказати області застосування алкідних смол. 

 

Поліаміди 

Поліаміди – полімери, макромолекули яких містять амідні групи: 

H2N (CH2)x N C (CH2)y C N (CH2)x N C (CH2)y COOH

O O OH H H
n  

Поліаміди прийнято класифікувати у відповідності з числом атомів вуглецю 

в діаміні (перша цифра) і дикарбонової кислоти (друга цифра). Так, продукт 
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поліконденсації гексаметилендіаміну і адипінової кислоти називають поліамідом 

6,6 (найлон 6,6), а продукт поліконденсації гексаметилендіаміну і себацинової 

кислоти – поліамідом 6,10 (найлон 6,10). Поліаміди, отримані поліконденсацією 

амінокислоти або полімеризацією лактамів з розкриттям циклу, позначають 

однією цифрою: поліамід 6 (найлон 6) – поліамід, отриманий із ε-амінокапронової 

кислоти або із ε-капролактаму. 

Багато властивостей поліамідів зумовлені утворенням водневих зв’язків між 

=N–H групами і =С=О групами сусідніх макромолекул. Це доведено їх 

розчинністю в сірчаній і мурашиній кислотах і в м-крезолі, високими 

температурами плавлення (навіть якщо вони складаються лише із аліфатичних 

компонентів) і стійкістю до омилення. 

Температури плавлення аліфатичних поліамідів залежать від числа 

аліфатичних груп в мономерах: із збільшенням числа атомі вуглецю між 

амідними групами, температури плавлення відповідних поліамідів знижуються; 

поліаміди, які містять мономерні ланки з однаковою довжиною аліфатичних 

частин, плавляться при вищих температурах, ніж ті, які складаються із 

співмономерів різної довжини. Бокові алкіні групи (N – алкіловані поліаміди) 

знижують температуру плавлення і покращують розчинність поліаміду. 

Поліаміди в основному є матеріалами для виробництва волокон та інших 

матеріалів, які можуть витримувати значні механічні навантаження. 

Поліаміди отримують такими методами: 

1. Поліконденсацією ω-амінокислот. 

2. Поліконденсацією діамінів з дикарбоновими кислотами. 

3. Поліконденсацією діамінів з похідними дикарбонових кислот (наприклад, 

хлорангідридами – реакція Шоттен-Буаман). 

4. Полімеризацією лактамів з розкриттям циклу. 

Досягнення рівноваги при поліконденсації можна прискорити 

використанням каталізаторів, але, на відміну від поліетерифікації, немає 

необхідності проводити ці реакції у рівноважних умовах. Перші 2 реакції 

добування поліамідів проводять в основному в розплаві, поліконденсацію в 

розчині (наприклад, в ксилолі або третбутилфенолі) використовують значно 

рідше внаслідок поганої розчинності поліамідів. В той же час поліконденсацію 

діамінів з дихлорагнгідридами проводять або в розчині або на межі поділу двох 

фаз. 

 

Поліаміди на основі ω-амінокислот 

Синтез поліамідів поліконденсацією амінокислот при підвищених 

температурах можливий лише в тому випадку, якщо амінокислоти містять більше 

чотирьох метиленових груп між аміно- і карбоксильними групами. Реакція 

супроводжується виділенням води. α- і δ-амінокислоти в умовах дигідротації, як 

правило, циклізуються (наприклад, гліцин утворює 2,5-дикетопіперазин, γ-

аміномасляна кислота утворює γбутиролактам). 
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Поліаміди на основі діамінів і дикарбонових кислот 

Поліконденсацією діамінів з дикарбоновими кислотами можна здійснити 

простим сплавленням суміші добре очищених компонентів при 180–300
0
С в 

атмосфері азоту. 

Але у цьому випадку можуть бути значні втрати діаміну в процесі відгонки 

води, особливо наприкінці реакції під час роботи в вакуумі. Відповідно, реагенти 

будуть вже не в еквімолекулярному співвідношенні. Оскільки еквімолекулярне 

співвідношення компонентів є умовою отримання поліамідів з високими 

молекулярними масами, діамін слід додавати з певним надлишком, який 

встановлюється експериментально для кожного конкретного випадку. 

Зручною модифікацією цього методу є конденсація солі карбонової кислоти 

і діаміну. Добування солі і саму поліконденсацію проводять у 2 стадії: отримання 

безпосередньо солі в розчиннику, в якому вона не розчиняється (сіль повинна 

бути нейтральною) і саме поліконденсація. 

 

Лабораторна робота №6 

Добування найлону 6,6 поліконденсацією в розплаві 

Прилади і матеріали: колба або стакан на 250 мл, колба або стакан на 50 мл, 

скляна паличка, фільтрувальний папір, лійка Бюхнера, колба Бунзена, тригорла 

колба на 100 мл (або пробірка велика), дефлегматор, холодильник Лібіха, алонж, 

прийомник, віскозиметр, мірні колби, пробірки, груша гумова, піпетка на 5 мл. 

Реактиви: адипінова кислота, етанол, гексаметилендіамін, дистильована 

вода, м-крезол або 2М розчин КCl в 90%-й мурашиній кислоті. 

Мета роботи: отримати найлон 6,6 із гексаметилендіамонійадипінату і 

визначити його в’язкість. 

 

Хід виконання роботи 

Добування діамонієвої солі. 

Наважку 3,6 г (0,0245 моль) чистої адипінової кислоти (Тпл=152
0
С) 

розчиняють в 30 мл 95%-вого етанолу, а 2,9 г (0,025 моль) гексаметилендіаміну 

розчиняють в суміші 8 мл етанолу і 3 мл води. Обидва розчини фільтрують, якщо 

вони непрозорі. 

Розчин адипінової кислоти наливають в стакан на 50 мл і протягом 8 хв. до 

нього при перемішування доливають розчин діаміну. Утворення солі 

супроводжується розігріванням розчину до 40–45
0
С. Під час подальшого 

перемішування протягом 30 хв. сіль кристалізується з розчину під час 

охолодження; після цього її фільтрують на лійці Бюхнера, двічі промивають 95% 

етанолом і сушать у вакуумі. Тпл=183
0
С (при відсутності води), рН 9,5%-го 

розчину = 7,62. 

Для очищення сіль можна перекристалізувати із суміші метанолу з водою 

(3:1). 

Поліконденсація діамонійної солі. 

Колбу або велику пробірку заповнюють на ¾ діамонієвою сіллю, 

насаджують насадку Кляйзена з дефлегматором, холодильником Лібіха 

(повітряним) і прийомником. Дослід бажано проводити в атмосфері азоту. 



 14 

Сіль нагрівають на бані при 220
0
С протягом 1 год. і при 260–270

0
С – більше 

3 год. 

Після охолодження пробірку розбивають. Отриманий поліамід плавиться 

при 265
0
С. Його можна тягнути з розплаву, а утворені волокна піддавати холодній 

витяжці. Визначають в’язкість поліаміду в м-крезолі або в 2М розчині КCl в 90%-

й мурашиній кислоті. 

 

Завдання 

1. Написати схему реакції утворення діамонієвої солі. 

2. Написати схему реакції поліконденсації за участю отриманої діамонієвої 

солі. 

3. Пояснити роль діамонієвої солі в процесі поліконденсації і переваги солі 

в порівнянні з діамінами у вищезгаданій реакції. 

4. Вказати області можливого застосування отриманого полімеру. 

 

Фенолоформальдегідні олігомери 

Продукти поліконденсації фенолу з карбонілвмісними сполуками (особливо 

з формальдегідом) називають фенольними смолами. Це легкорозчинні і плавкі 

олігомерні сполуки, які можуть зшиватися (отверджуватися) за відповідних умов. 

Залежно від природи каталізатору (кислий чи лужний) отримують різні продукти. 

Мольне співвідношення фенолу і формальдегіду також впливає на властивості 

поліконденсату. Конденсація в кислому середовищі призводить до утворення 

розчинних і плавких фенольних олігомерів (новолаків), які, в основному, з’єднані 

через метиленові групи в орто- і пара-положеннях фенольного ядра. Середня 

молекулярна маса олігомерів досягає 600–1500. Тривале нагрівання таких 

продуктів не викликає додаткової конденсації. Але ці сполуки можна зшити 

взаємодією з відповідними олігофункціональними компонентами (наприклад, 

формальдегідом). В той же час в лужному середовищі отримують розчинні і 

плавкі метилолфеноли (резоли), які містять одне або два бензольних ядра; їх 

середня молекулярна маса 300–700. На відміну від новолаків резоли під час 

нагрівання перетворюються в нерозчинні, неплавкі продукти (резити). 

Найважливішими фенольними смолами є продукти конденсації фенолу з 

формальдегідом. Вони міцні, мають високі діелектричні і механічні властивості, а 

також значну хімічну стійкість. 

 

Поліконденсація фенолу з формальдегідом в присутності кислотних 

каталізаторів (нололаки) 

В екзотермічній реакції поліконденсації фенолу з формальдегідом в кислих 

середовищах (теплота реакції 23 ккал/моль) утворюються розчинні фенольні 

смоли. 

Залежно від молекулярної маси смол температура плавлення  змінюється 

від 100 до 140
0
С. Сполучення фенольних ядер може відбуватися як в орто- так і в 

пара-положенні, тому можлива велика різноманітність цих структур. Будову 

новолаків можна схематично зобразити так: 
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n + m CH2O
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-H2O

HO
OH
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CH2

CH2

CH2
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CH2

OH  
Поліконденсацію проводять, як правило, у водному розчині, повільно 

доливаючи 30%-й розчин формальдегіду до кислого розчину фенолу або 

змішуванням компонентів при кімнатній температурі, з наступним нагріванням 

суміші. Щоб запобігти передчасному зшиванню, співвідношення 

фенол:формальдегід не повинно перевищувати 1:0,8. 

Після додавання формальдегіду суміш нагрівають до зникнення запаху 

формальдегіду. Водний шар зливають, а продукт промивають гарячою водою для 

видалення кислоти. Відфільтрований полімер нагрівають у вакуумі для видалення 

води і фенолу, який не прореагував. Утворені смоли розчинні в спиртах, нижчих 

ефірах, кетонах і в розведеному лузі. Кислоту підбирають для реакції таку, яка б 

легко видалялася промиванням або перегонкою. Найчастіше використовують 

соляну, щавлеву кислоти або їх суміш. Щавлеву кислоту можна видалити і 

промиванням, і нагріванням продукту до 180
0
С. 

Оскільки новолаки не мають функціональних груп, здатних до ефективного 

зшивання, то їх можна зшивати, додаючи відповідний поліфункціональний 

компонент, здатний реагувати з фенолами. Такими компонентами можуть бути 

формальдегід, метилолвмісні сполуки, амінобензилові спирти, оксибензиламіни, 

амінобензиламіни і діоксидибензилові ефіри. 

Найчастіше як агент для зшивання використовують гексаметилентетрамін. 

Зшивання відбувається під час змішування компонентів і нагріванні суміші до 

150–220
0
С протягом декількох хвилин. Будова утвореної смоли дуже складна. У 

випадку гексаметилентетраміну зшивки переважно складаються із 

дибензиламінних і третинних амінних містків: 

HO

HO OH

CH2 CH2

CH2

HO

CH2

CH2

NH

CH2

CH2

NH

CH2

CH2 N CH2

CH2
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Лабораторна робота №7 

Поліконденсація фенолу з формальдегідом, каналізована кислотою 

Прилади і матеріали: тригорла колба, мішалка, зворотній холодильник, 

ділильна лійка, фарфорова чашка, стакан скляний або фарфоровий, форма для 

пресування, тирса, ступка з товкачиком. 

Реактиви: фенол, 37%-й формалін, вода дистильована, щавлева кислота, 

гексаметилендіамін, оксид кальцію, стеарат кальцію, етанол. 

Мета роботи: отримати новолак і приготувати з нього формовочну масу. 

 

Хід виконання роботи 

В тригорлу колбу з мішалкою і зворотнім холодильником завантажують 13 

г (0,138 моль) фенолу, 9,2 г 37%-го формаліну (0,113 моль), 1,5 мл води, 0,2 г 

дигідрату щавлевої кислоти. Суміш кип’ятять протягом 1,5 год. Далі додають 30 

мл води, швидко перемішують і охолоджують. Водний шар зливають чи 

відділяють, а залишок води видаляють нагріванням сирого новолаку у фарфоровій 

чашці при 150–180
0
С протягом 1 год. до того моменту, поки зразки розплаву не 

почнуть тверднути під час охолодження. Отримана смола твердне у вигляді 

безколірної прозорої маси, розчинної в спирті. 

Отриманий новолак використовують для отримання формовочної маси з 

новолаку, гексаметилендіаміну і тирси. 

Для цього 5 г добре розтертого новолаку, 5 г сухої тирси, 0,7 г 

гексаметилендіаміну, 0,2 г оксиду кальцію (для зв’язування залишків води) і 0,1 г 

стеарату кальцію (в ролі мастила) ретельно перемішують і суміш пресують у 

формі протягом 5 хв. при 160
0
С і тиску 140 атм. Отриманий матеріал не плавиться 

і не розчиняється. 

 

Завдання 

1. Написати схему і механізм поліконденсації фенолу з формальдегідом в 

кислому середовищі. 

2. Написати схеми реакцій, які відбуваються при отриманні формовочної 

маси. 

3. Пояснити роль кожного компоненту в реакції поліконденсації і отриманні 

формовочної маси. 

 

Поліконденсація фенолу з формальдегідом в присутності лужних 

каталізаторів 

При поліконденсації фенолу з надлишком формальдегіду в лужному 

середовищі утворюються смоли (резоли) з молекулярною масою від 300 до 700. 

Такі смоли розчинні у воді і спирті. Як і новолаки, резоли складаються в 

основному із фенольних ядер, зв’язаних метиленовими групами. Але вони 

відрізняються від новолаків присутністю в них гідроксиметиленових груп, які і 

визначають здатність резолів до цілого ряду хімічних реакцій (наприклад, 

етерифікації). Зв’язування фенольних ядер і введення метилольних залишків 

відбувається в отро- і пара-положеннях, причому в лужному середовищі обидва 

положення рівноцінні. 
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Схематично будову резолів можна зобразити так: 

HOH2C CH2 CH2

CH2OH

OHHO

CH2OH
OH

 
Резоли отримують нагріванням водного розчину фенолу з надлишком 

формальдегіду (співвідношення від 1:1,1 до 1:1,5) в лужному середовищі. Крім 

гідроксидів лужних і лужноземельних металів каталізаторами можуть бути аміак, 

первинні і вторинні аміни. Аміни можуть входити до складу фенольної смоли. 

Температуру реакції необхідно підтримувати нижче 70
0
С, оскільки в 

протилежному випадку зменшується розчинність смоли у воді. Тривалість реакції 

2–5 год. На відміну від новолаків резоли можна перевести в нерозчинні і неплавкі 

продукти шляхом видалення води із метилольних груп у відносно м’яких умовах 

реакції. У цьому випадку утворюються ефірні містки, тобто зшивання може 

відбуватися і у відсутності зшиваючого агента. Реакції зшивання із зміною будови 

продукту (видалення формальдегіду) можна індукувати нагріванням продуктів 

конденсації до 150–200
0
С. Час, який необхідний для повного зшивання може бути 

від декількох хвилин до декількох годин залежно від будови резолу. 

 

Лабораторна робота №8 

Поліконденсація фенолу з формальдегідом, каналізована лугом 

Прилади і матеріали: тригорла колба на 100 мл, мішалка, зворотній 

холодильник, термометр до 70
0
С, лакмусовий або універсальний папір, 

холодильник Лібіха, пробірка. 

Реактиви: фенол, 37%-й формалін, вода дистильована, Ва(ОН)2 8Н2О, 10%-

ва Н2SO4. 

Мета роботи: отримати продукт поліконденсації (резол) і вивчити його 

властивості. 

 

Хід виконання роботи 

В тригорлу колбу на 100 мл з мішалкою і термометром завантажують 18,8 г 

(0,2 моль) фенолу, 25 г (0,308 моль) 37%-го формаліну і 0,94 г Ва(ОН)2 8Н2О, 

суміш нагрівають при 70
0
С протягом 2 год. Після цього реакційну суміш 

підкислюють 10%-вим розчином Н2SO4 до рН=6–7. Виміри рН проводять після 

виключення мішалки і розшарування суміші на фази. Зворотній холодильник 

замінюють на холодильник Лібіха і відганяють воду при 30–50 мм.рт.ст.; 

температура може бути не вище 70
0
С. Під час підгонки через кожні 20 хв. 

відбирають проби. Якщо зразок починає тверднути з утворенням нелипкої маси, 

реакцію закінчують (як тільки смола стане в’язкою, проби відбирають кожні 10 

хв.; після закінчення реакції продукт через 20 год. повинен бути досить в’язким 

при 70
0
С, але ще досить текучим). Під час виливання реакційної суміші з колби 

вона твердне з утворенням плавкої і розчинної маси (резолу). 
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Якщо смолу продовжувати нагрівати, конденсація продовжується і 

утворюються нерозчинні, але здатні набухати і плавитися, продукти (резитоли). 

Тривале нагрівання призводить до утворення дуже зшитих нерозчинних і 

неплавких резитів. Для цього наважку резолу поміщають в пробірку і нагрівають 

при 100
0
С до того часу, поки не утвориться дуже твердий продукт, який достають, 

розбивши пробірку (розбивати пробірку, попередньо загорнувши її в тканину!). 

Порівняйте розчинність резину і резолу в спирті. По можливості зробить 

формовочну масу, додавши до резолу тирсу, вапно, барвники і т.д. і спресувавши 

під тиском (дивись попередню роботу по новолаку). 

 

Завдання 

1. Написати реакції та механізми (де можливо) усіх перетворень у даній 

роботі. 

2. Запропонувати інші (крім Ва(ОН)2) основи для синтезу резолу. 

3. Пояснити причини відмінностей у розчинності резолів, резитолів і резитів 

у спирті. 

 

Карбамідо- і меламіноформальдегідні олігомери 

 

Карбамідоформальдегідні полімери 

Залежно від умов реакції (рН середовища, температури, тривалості реакції, 

мольного співвідношення компонентів) під час поліконденсації карбаміду з 

формальдегідом утворюються продукти різної будови і з різними властивостями. 

Поліконденсація в лужному середовищі призводить до утворення сполук, 

які містять метилольні групи. Крім цього, з’являються ефірні групи, особливо під 

час нагрівання. В основному утворюється моно- і диметилолсечовина. 

NH2 C NH2 + H2O NH2 C NHCH2OH + HOCH2NH C NHCH2OH
OH-

O O O  
Присутність три- і тетраметилолсечовини остаточно не доведена. Утворені 

напівпродукти розчинні у воді і в спирті. Під час подальшої поліконденсації і при 

видаленні води вони перетворюються в легкорозчинні високомолекулярні 

сполуки, які при зшиванні перетворюються в нерозчинні. Будова зшитих 

(отверднених) карбамідоформальдегідних смол ще остаточно не встановлена. 

Розчинні метилолвмісні сполуки перед отвердненням можна хімічно 

модифікувати шляхом взаємодії з монофункціональними сполуками (наприклад, з 

метою введення простих або складноефірних груп). Таким способом можливо 

значно змінити властивості не лише кінцевих зшитих продуктів, але і початкових 

матеріалів. Наприклад, частковою етерифікацією метилольних сполук бутанолом 

утворюються продукти, розчинні в неполярних розчинниках (наприклад, в 

толуолі), але які не втратили здатність до зшивання і відсутності зшивних агентів. 

Як правило, карбамідоформальдегідні смоли синтезують поліконденсацією 

у водних і лужних середовищах. Залежно від кінцевого використання продукту 

використовують 1,5–2 кратний надлишок формальдегіду. 
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В ролі каталізаторів можна використовувати всі сполуки основного 

характеру при умові їх достатньої розчинності у воді. Найширше 

використовуються луги. Однак рН реакційної суміші не повинно бути більшим 8–

9 (при вищих рН можлива реакція Канніццаро для формальдегіду). Оскільки рН 

розчину зменшується в процесі реакції, його необхідно підтримувати постійним. 

Для цього використовують частіше буферні розчини, рідше – додають луг через 

певні проміжки часу. За цих умов реакція триває 10–15 хв. при 50–60
0
С. Після 

завершення реакції необхідно відтитрувати формальдегід, який не прореагував, 

гідросульфітом натрію або гідрохлоридом гідроксиламіну. Титрування необхідно 

проводити дуже швидко і при низьких температурах (10–15
0
С), оскільки в 

противному випадку розпад метилольних сполук з утворенням формальдегіду 

приведе до похибок в аналізі. Саме внаслідок оберненості реакції виділення 

розчинних продуктів конденсації можливе лише при обережному випарюванні 

води в слабколужному середовищі у вакуумі при температурі нижче 60
0
С. 

Подальшу поліконденсацію з метою отримання зшитих продуктів проводять у 

початковому водному розчині або нагріванням нейтрального розчину до 120–

140
0
С (10–60 хв.), або кислотним каталізом при низьких температурах. 

Каталітичне зшивання (кислотне отверднення) проводять в присутності вільних 

кислот (наприклад, фосфорної кислоти) або сполук, кислотні властивості яких 

виявляються під час нагрівання (приховані отверджувачі). Для цього 

використовують солі галогенкарбонових кислот,ефіри фосфорної кислоти, хлорид 

амонію або гідрохлорид піридину. Так, при додаванні великої кількості 

фосфорної кислоти (рН≈2) зшивання відбувається вже при кімнатній температурі 

(так виготовляють клей, який твердне на холоді). Всі реакції зшивання 

карбамідоформальдегідних смол протікають внаслідок подальшої поліконденсації 

гідроксиметильних сполук, які супроводжуються виділенням води. Під час 

отвердіння великих формованих шматків видалення води може викликати появу 

гетерогенностей і розклад. Ці ускладнення усувають введенням наповнювачів, 

здатних поглинати воду (целюлоза та інші поліспирти). 

 

Лабораторна робота №9 

Поліконденсація карбаміду з формальдегідом 

Прилади і матеріали: тригорла колба на 100 мл, мішалка з моторчиком, 

зворотній холодильник, термометр до 100
0
С, індикаторний папір, стакан на 500 

мл, фарфорова чашка. 

Реактиви: 37%-й формалін, карбамід, 25%-й NaОН, порошок целюлози, 1%-

й розчин NH4Cl, 1%-й розчин стеарату цинку. 

Мета роботи: отримати карбамідоформальдегідну смолу і отвердити її в 

присутності наповнювачів. 

 

Хід виконання роботи 

В тригорлій колбі з мішалкою, термометром і зворотнім холодильником 

нагрівають 48,6 г (0,6 моль) 37%-го формаліну до 50
0
С, потім розчиняють в ньому 

24 г (0,4 моль) карбаміду. 
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Після додавання 2 мл концентрованого розчину аміаку розчин нагрівають 

до 85
0
С. Через 20 хв. розчин мутніє, і в’язкість зростає, в той же час рН 

знижується до 5. Через 1 год. нагрівання припиняють і відбирають пробу для 

перевірки розчинності продукту поліконденсації у воді. 

До охолодженого розчину при перемішуванні додають порошок целюлози 

до того часу, поки маса ще піддається перемішуванню. Після цього продукт 

переносять у великий стакан чи фарфорову чашку і додають стільки целюлозного 

порошку, щоб загальна кількість порошку складала 28 г. Суміш перемішують 

рукою (вдягніть гумові рукавички!!!). 

Гранульований продукт сушать по можливості у вакуумі при 50
0
С протягом 

24 год. Суху речовину розтирають у ступці і обробляють 1%-м розчином NH4Cl і 

стеарату цинку (мастило). Зразок зшивають (отверджують) в прес-формі при 

160
0
С при тиску 300–400 атм. протягом 10 хв. Утворюється тонка прозора 

пластинка, яка не розчиняється у воді. Перевірте цю властивість, витримавши 

маленький шматочок зформованого зразка в стакані з водою до наступного 

заняття. 

 

Завдання 

1. Написати схему і механізм реакцій, які відбуваються у процесі виконання 

лабораторної роботи. 

2. Назвати області використання карбамдоформальдегідних смол. 

 

Меламіноформальдегідні олігомери 

Формальдегідні смоли із покращеними водо- і термостійкими 

властивостями отримують при частковій (співполіконденсація) або повній заміні 

карбаміду меламіном. Такі реакції проводять головним чином в лужних 

середовищах, в результаті утворюються розчинні напівпродукти. Вони 

складаються в основному з три- і гексаметилольних похідних меламіну: 
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Ці сполуки найстійкіші при рН=8–9. При подальшій поліконденсації 

(переважно при видаленні води з N-метилольних груп і залишку NН-груп) вони 

перетворюються в обмежено розчинні, а потів і нерозчинні зшиті продукти. 
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Розчинні напівпродукти можна також модифікувати введенням, наприклад, 

складно- або простих ефірних груп. 

Практично синтез меламіноформальдегідних смол проводять в умовах, 

аналогічних умовам синтезу карбамідоформальдегідних смол. Меламін, 

нерозчинний у водній реакційній суміші, повністю розчиняється в процесі 

поліконденсації. За протіканням реакції можна легко прослідкувати, титруючи 

непрореагований формальдегід гідросульфітом натрію, оскільки метилоламіни 

значно стабільніші ніж відповідні похідні карбаміду. 

Зшивання напівпродуктів можна проводити аналогічно 

карбамідоформальдегідним смолам; найкраще це робити при рН від 3,5 до 5. 

Меламіноформальдегідні смоли, які отримані з 2,8–3 кратним надлишком 

формальдегіду, зшиваються швидше. 

Карбамідо- і меламіноформальдегідні смоли використовують як формовочні 

матеріали, лаки, клеї (для дерева) і складові частини тканини (щоб не м’ялися), а 

також паперу (для збільшення міцності у вологому стані). 

 

Лабораторна робота №10 

Поліконденсація меламіну з формальдегідом 

Прилади і матеріали: тригорла колба на 100 мл, мішалка, двогорба насадка, 

зворотній холодильник, термометр до 100
0
С, гумова пробка з діркою і скляна 

паличка відповідного діаметру, індикаторний папір, лійка Бюхнера, колба 

Бунзена, фільтрувальний папір, пробірки, фарфорова чашка, алюмінієва фольга, 

пінцет. 

Реактиви: меламін, 40%-й формалін, 20%-й розчин NaОН. 

Мета роботи: отримати смолу, визначити її коефіцієнт висадження і 

вивчити властивості. 

 

Хід виконання роботи 

Колбу на 100 мл обладнують мішалкою, двогорбою насадкою із зворотнім 

холодильником і термометром; а також пробкою із діркою, через яку вводять 

скляну паличку. В колбу насипають 12,6 г (0,1 моль) меламіну і наливають 30 г 

(0,4 моль) 40%-го формаліну. Суміш перемішують і додають декілька крапель 

20%-го NaОН до рН=8,5. Продовжуючи перемішування, суміш нагрівають до 

80
0
С на водяній бані потягом 5–10 хв. При 70–80

0
С утворюється гомогенний 

розчин. Під час нагрівання необхідно підтримувати рН=8,5, додаючи по краплях 

20%-й розчин NaОН. Суміш безперервно перемішують при 80
0
С і постійному рН 

8,5 до того моменту, поки коефіцієнт висадження не стане 2:2 (дивись нижче). 

Після охолодження розчин фільтрують для видалення невеликої кількості 

нерозчинного продукту. 

Меламін розчиняється у водному розчині формальдегіду при нагріванні з 

утворенням метилольних похідних, які є кристалічними сполуками, розчинними у 

гарячій і обмежено у холодній воді (відповідно, під час охолодження розчину, 

отриманого відразу ж після повного розчинення меламіну, малорозчинні 

метилольні сполуки випадають в осад). 
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Під час подальшого нагрівання утворюються продукти поліконденсації, ще 

розчинні у воді у всіх концентраціях. Вони містять досить велику кількість 

мономерних метилольних похідних, тому під час охолодження розчин мутніє. 

Водні розчини залишаються прозорими і при тривалому нагрівання, але на цій 

стадії розчини зберігають прозорість лише при умові високої концентрації 

полімеру; у розбавлених розчинах полімер висаджується. Із збільшенням 

тривалості реакції спорідненість до води зменшується таким чином, що врешті-

решт меламіноформальдегідна смола випадає в осад. 

 

Визначення коефіцієнта висадження 

При додаванні невеликої кількості реакційної суміші в льодяну воду вода 

стає каламутною, якщо з моменту початку реакції пройшло біля 50–60 хв. Після 

цього відбирають по 2 мл зразків суміші. До охолоджених до 20
0
С зразків 

додають по краплях дистильовану воду і суміш перемішують. Досліди 

закінчують, якщо при додаванні 2 мл води відповідний зразок стає каламутним. 

 

Просочування паперу 

Готовий розчин смоли переливають у фарфорову чашку і занурюють в 

нього 10–20 однакових шматочків фільтрувального паперу. Фільтри витримують 

в розчині 1–2 хв., після чого виймають пінцетом і додають стекти надлишку 

розчину. Просочений папір закріплюють на шнурі і сушать протягом доби. 

 

Приготування шаруватого пластика 

10 листочків просоченого фільтрувального паперу складають стопкою і 

поміщають між двома листками алюмінієвої фольги. Стопку стискають 

гідравлічним пресом до тиску 40–100 атм. при 135
0
С протягом 15 хв. Зразок 

виймають з під пресу ще гарячим. 

 

Завдання 

1. Написати схеми і механізми реакцій, які відбуваються при виконанні 

даної роботи. 

2. Пояснити вплив рН розчину на протікання реакцій поліконденсації. 

3. Навести приклади використання меламіноформальдегідних смол. 

 

Поліалкіленсульфіди 

При взаємодії відповідних галогенпохідних аліфатичних вуглеводнів з 

полісульфідами лужних або лужноземельних металів утворюються лінійні гумо- 

або смолоподібні поліалкіленсульфіди: 

n Cl R Cl + Na2Sx R Sx + 2n NaCl
n  

Найчастіше використовують 1,2-дихлоретан, біс-2-хлоретиловй ефір і біс-2-

хлоретилформіат. Якщо використовують олігомері похідні (наприклад, 2%-й 

1,2,3-трихлорпропан), утворюються розгалужені або зшиті продукти. Як 

полісульфідний компонент найчастіше використовують Na2S4, оскільки він майже 
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не має моносульфіду, взаємодія якого з дигалогеном призводить до утворення 

побічних циклічних продуктів з неприємним запахом. 

Сірку можна видалити із поліалкіленсульфіду за допомогою сполук, які 

зв’язують вільну сірку (наприклад, обробкою водної дисперсії Na2S, NaОН, або 

Na2SО3 при 30–100
0
С). При цьому будова макромолекули не змінюється до того 

моменту, поки як мінімум 2 атоми сірки припадають на одну мономерну ланку: 

nR S4 + 2n S2- R S2 + 2n S2
2-

n
 

Подальше десульфурування викликає деструкцію поліалкіленсульфідів з 

утворенням низькомолекулярних продуктів. Під час вулканізації 

поліалкіленсульфідів можуть утворюватись зшиті, еластичні полімери, які мають 

важливе промислове значення, зумовлене їхньою хімічною стійкістю у 

відношенні до розчинників і мастил. Крім того, вони менш чутливі до дії кисню і 

світла, ніж інші синтетичні каучуки. Технологічні властивості цих матеріалів 

можна модифікувати, варіюючи вміст сірки. 

Поліалкіленсульфіди отримують доливанням дигалогену до помірно 

концентрованого водного розчину полісульфіду (надлишок 10–20%) при 

сильному перемішуванні. Залежно від характеру і природи галогену визначають 

температуру і тривалість реакції: з 1,2-дихлоретаном реакція протікає при 50–

80
0
С протягом 5 год., а з біс-2-хлоретиловим ефіром – при 100

0
С протягом 20–30 

год. Подальше протікання реакції і промивання продукту ускладнюється тим, що 

нерозчинні у воді поліалкіленсульфіди схильні до злипання. Тому 

поліконденсацію рекомендують проводити в присутності диспергуючого агенту 

(наприклад, 2–5% Mg(OH)2). Додавати емульгатори не рекомендують, оскільки 

вони ускладнюють подальшу очистку. Після закінчення реакції NаCl і 

полісульфід натрію, який не прореагував, відділяють багатократним промиванням 

полімеру водою. Додавання соляної кислоти викликає коагуляцію самого 

поліалкіленсульфіду. 

 

Лабораторна робота №11 

Синтез поліалкіленсульфіду із 1,2-дихлоретану і тетрасульфіду натрію 

Прилади і матеріали: 2 тригорлі колби на 100 мл, мішалка, крапельна лійка, 

водяна баня, лійка Бюхнера, колба Бунзена, фільтрувальний папір, ножиці, 

термометр до 100
0
С, стакан на 500 мл, скляна паличка. 

Реактиви: меламін, Na2S 9Н2О та сірка мелена або 40%-й NaОН та сірка 

мелена, MgCl2, 2 н NaОН, 1,2-дихлоретан, НCl (к.), невелика кількість СCl4 і 

бензолу. 

Мета роботи: отримати поліетиленсульфід і вивчити його властивості. 

 

Хід виконання роботи 

1. Приготування розчину тетрасульфіду натрію. 

Тетрасульфід натрію можна приготувати, розчиняючи сірку в сульфіді 

натрію або у розчині їдкого натру: 

Na2S + 3S Na2S4  
6NaOH + 10S Na2S2O3 + Na2S4 + 3H2O  
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Тіосульфат натрію, який також утворюється, не перешкоджає протіканню 

поліконденсації. 

 

а) Приготування розчину із сульфіду натрію і сірки. 

Наважку 24 г (0,1 моль) кристалічного Na2S 9Н2О, 9,6 г (0,3 моль) добре 

розтертої сірки і 5 мл води нагрівають при перемішуванні на водяній бані (бажано 

у відсутності повітря) до розчинення сірки (30–60 хв.). Процес розчинення сірки 

можна прискорити додаванням декількох крапель спирту або слідів будь-якого 

ослушника. Після цього суміш нагрівають ще 30 хв. при 90–95
0
С, а потім гарячою 

швидко фільтрують для видалення слідів шламу сульфіду заліза. Розчин 

розбавляють 19 мл води. 

 

б) Приготування розчину із NaОН і сірки. 

В суміші 30 г 40%-го розчину NaОН (0,3 моль) і 12 мл води розчиняють при 

перемішуванні 16 г (0,5 г-атома) розтертої сірки при 90–95
0
С. 

 

2. Синтез поліалкіленсульфіду. 

В тригорлу колбу на 100 мл з мішалкою, термометром, зворотнім 

холодильником і крапельною лійкою, наливають 29 г одного із описаних вище 

розчинів тетрасульфіду натрію (0,05 моль). До цього розчину при перемішуванні 

одночасно додають розчин 0,3 г кристалічного MgCl2 в 1 мл води і 0,75 мл 2 н. 

NaОН. Підтримуючи температуру реакційної маси на рівні 50–60
0
С, протягом 2 

год. по краплях додають 4 г (0,04 моль) 1,2-дихлоретану. Після цього суміш 

нагрівають ще 2 год. при 70–80
0
С, охолоджують і отриману дисперсію виливають 

у воду (100 мл). Поліалкіленсульфід відділяють і очищають від NаCl і 

непрореагованого Na2S4 багатократним промиванням водою і декантацією (або 

центрифугуванням). Дисперсію, отриману після очистки, підкислюють 0,5 мл НCl 

(к.), яка викликає коагуляцію і висадження полімеру у вигляді пористої маси. 

Після фільтрування на лійці Бюхнера жовто-білий полімер з неприємним запахом 

сушать в вакуумі над Р2О5. 

Визначити розчинність отриманого полімеру і температуру розм’якшення. 

За літературними даними поліетиленсульфіди частково розчинні в сірковуглеці і 

набухають в СCl4 і бензолі;температура розм’якшення 130
0
С. 

 

Завдання 

1. Написати схеми всіх реакцій, що відбуваються під час синтезу 

поліалкіленсульфідів. 

2. Визначити розчинність і температуру розм’якшення отриманого 

полімерного сульфіду. 

3. Вказати області використання поліалкіленсульфідів. 

 

Полісилоксани 

Полісилоксани або кремнійорганічні полімери містять силоксановий зв'язок 

≡Si–O–Si≡. В промисловості часто використовують термін «силікони» (силіконові 
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мастила, силіконові каучуки і т.д.). В загальному вигляді будову лінійного 

полісилоксану можна представити у такому вигляді: 

R R R R

Si O Si O Si O Si O

R R R R  
За властивостями полісилоксани займають проміжне положення між 

органічними полімерами і неорганічними силікатами. Змінюючи природу 

замісників, властивості силоксанів можна змінювати в той чи інший бік. В 

промисловості найширше використовуються полісилоксани з метильними 

замісниками (R=СН3). Спочатку силани гідролізують до відповідних силанолів, 

які дуже нестабільні і легко конденсуються з виділенням води і утворенням 

лінійних полімерів: 

R

n Cl Si Cl

R

R

n HO Si OH

R

H2O

R

HO Si O H

R
-(n-1) H2O

n  
Лінійні полісилоксани, які утворились в результаті гідролізу дихлорсиланів, 

мають відносно низькі молекулярні маси, але під час подальшого нагрівання вони 

можуть конденсуватися за рахунок кінцевих ОН-груп. 

Оскільки Si(R)2–О групи схильні до утворення циклічних сполук, то, крім 

лінійних силоксанів, продуктами гідролізу дихлорсиланів є також циклічні 

олігосилоксани, які в кільці містять від 3 до 9 ≡Si–O– груп. При певних умовах 

реакції можна отримати лише циклічні сполуки. Циклічні силоксани можуть 

перетворюватися у високомолекулярні лінійні продукти або під час полімеризації 

з розкриттям циклу, або під час катіонної (в присутності кислот Льюіса), або під 

час аніонної (в присутності лугів) полімеризації: 

R R R R

Si O Si O Si O Si O

R R R RSi O

Si

O

SiO

Si

O

R
R

R

R

RR

R

R KOH

 
У цьому відношенні найзручнішими є тримерні і тетрмерні 

диметилсилоксани. 

Полісилоксани, отримані аніонною полімеризацією, характеризуються 

вищими молекулярними масами, ніж синтезовані катіонною полімеризацією. 

Полімеризація з розкриттям циклу в присутності катіонних каталізаторів 

дозволяє вводити стабільні кінцеві групи (якщо її проводять з відповідними 

агентами передачі ланцюга). Наприклад, полісилоксани з триметилсилільними 

кінцевими групами отримують катіонною полімеризацією 
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октаметилциклотетрасилоксану в присутності гексаметилдисилоксану в ролі 

агента передачі ланцюга: 

CH3 CH3

CH3 Si O Si CH3

CH3 CH3Si O

Si

O

SiO

Si

O

H3C
CH3

CH3

CH3

CH3
H3C

H3C

H3C H+

+

CH3 CH3 CH3

CH3 Si O Si O Si CH3

CH3 CH3 CH3
4n

 
Низькомолекулярні полісилоксани з триметилсилільними кінцевими 

групами можна також отримати гідролітичною деструкцією високомолекулярних 

полісилоксанів з кінцевими ОН-групами, яка каталізується кислотою в 

присутності гексаметилдисилоксану (реакція рівноважна). Полісилоксани, які не 

мають кінцевих ОН-груп, не здатні до подальшої конденсації при нагріванні, тому 

їх молекулярні маси не змінюються при підвищених температурах, що дуже 

важливо для практичного застосування силіконових мастил. 

Низькомолекулярні полісилоксани – це масло- чи воскоподібні речовини, в 

той час як високомолекулярні сполуки дуже еластичні: методом зшивання їх 

можна перетворити в силіконовий каучук. На практиці силікони зшиваються 

перекисами, які, як вважають, відривають атоми водню від метильних груп, 

утворюючи вуглеводневі радикали вздовж макромолекули полісилоксану. При 

рекомбінації вуглеводневих радикалів різних макромолекул відбувається 

зшивання за рахунок утворення ≡С–С≡ зв’язків. 

 

Лабораторна робота №12 

Полімеризація з розкриттям циклу олігосилоксану з утворенням лінійного 

високомолекулярного полісилоксану з гідроксильними кінцевими групами. 

Отвердіння полімеру. 

Прилади і матеріали: крапельна лійка, скляна паличка, 2 конічні колби на 

200 мл, стакан на 200 мл, пробірки, ступка, хлоркальцієва трубка. 

Реактиви: СаCl2 (безводний), диметилдихлорсилан, діетиловий ефір, КОН, 

кварц або кізельгур, перекис 2,4-дихлорбензоїлу, силіконове масло, бензол, 

тетраетилсилікат, дибутилоловодилаурат, толуол, 96%-ва Н2SО4, 

гексамелилдисилоксан або диметилхлорсилан. 

Мета роботи: отримати полісилоксан із димелилдихлорсилану і вивчити 

його властивості. 

 

Хід виконання роботи 

А. Добування октаметилциклотетрасилоксану. 

В крапельну лійку із хлоркальцієвою трубкою поміщають 20 г 

диметилдихлорсилану і повільно при перемішуванні доливають до 60 мл води. 

Після додавання 20 мл ефіру органічний шар відділяють від водного, двічі 

промивають дистильованою водою і сушать над MgSО4. Ефір відділяють вакуум-

перегонкою. Маслянистий залишок, який складається переважно із циклічних 
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олігосилоксанів, фракціонують перегонкою. Після відгонки деякої кількості 

(~0,5%) гексаметилциклотрисилоксану (Ткип=134
0
С, Тпл=64

0
С) відганяється 

октаметилциклотетрасилоксан (Ткип=134
0
С, 74

0
С при 20 мм.рт.ст., Тпл=17,5

0
С). 

Вихід складає ~40%. При температурах біля 200
0
С і вище відганяється 

пентамер (Ткип=101
0
С при 20 мм.рт.ст.) і гексамер (Ткип=128

0
С при 20 мм.рт.ст.). 

Залишок має вигляд в’язкого масла, яке складається із високомолекулярних 

продуктів. Нагріванням цього масла до 400
0
С можна виділити іншу групу 

циклічних олігомерів, в основному тримери і тетраметри. 

 

Б. Полімеризація олігосилоксану. 

Наважку 6 г попередньо перегнаного октаметилциклотетрасилоксану 

змішують з 3 мг добре розтертого КОН в конічній колбі на 50 мл. Колбу 

нагрівають на масляній бані до 140
0
С. Зростання в’язкості спостерігають під час 

повільного перемішування. Через 20–30 хв. половину сироподібної рідини 

відбирають і обробляють відповідно до пунктів В і Г. Залишок реакційної суміші 

нагрівають ще 2–3 год. до переходу її в пластичну, схожу на замазку, масу. При 

охолодженні отримують каучукоподібний полімер; вихід його складає 90–95%. 

 

В. Гаряче отверднення каучукоподібного полімеру. 

Утворений полісилоксан розчинний в бензолі і толуолі. Гарячим 

отвердненням його можна перевести в нерозчинний продукт – силіконовий 

каучук. Для цього змішують в невеликому змішувачі 1 г полімеру з 1 г порошку 

кварцу (або 0,75 г товченого кізельгуру) і 0,06 г перекису 2,4-дихлорбензоїлу 

(50%-й розчин в силіконовому маслі). Перемішувати треба тривалий час. Суміш 

нагрівають в печі при 110
0
С протягом 10 хв. 

Перевірте розчинність початкової суміші і кінцевого продукту в бензолі. 

 

Г. Холодне отверднення сироподібного полімеру при кімнатній температурі. 

Наважку 1 г сироподібного полісилоксану, отриманого за методикою 

пункту Б, розтирають в ступці із 0,5 г порошкоподібного кварцу або кізельгуру; 

в’язкий сироп переливають в стакан і змішують з 0,03 г тетраетилсилікату 

(зшиваючий агент) і 0,03 г дибутилоловодилаурату (каталізатор). Маса твердне 

протягом 1–2 год. з утворенням еластичного силіконового каучуку. Такий каучук 

зберігає свою еластичність в надзвичайно широкому температурному інтервалі 

(від –90 до +300
0
С); він високостійкий у відношенні до атмосферного впливу. 

 

Д. Рівноважна деструкція силіконового каучуку з утворенням продукту з 

триметилсилільними кінцевими групами (силіконового масла). 

Наважку 1 г каучукоподібного полімеру, отриманого в пункті Б, розчиняють 

в 2 г толуолу; до в’язкого розчину додають 0,05 г 96%-вої Н2SО4 (1 крапля) і 0,02 

г гексаметилдисилоксану. Суміш перемішують до повного розчинення. Після 

додавання 0,03 мл Н2О суміш перемішують ще 2 год. Розчин промивають водою в 

ділильній лійці до нейтральної реакції промивних вод. Після відгонки толуолу 

залишається прозоре рідке масло (вихід 70%). 
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Завдання 

1. Написати схеми реакцій, які відбуваються під час проведення синтезу. 

2. Назвати області використання кремнійорганічних полімерів. 
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