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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej jednej z podstawowych 
syntez organicznych, a mianowicie wytwarzania styrenu z etylobenzenu. 
Poradnik zawiera: 
− wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy koniecznej do 

realizacji tej jednostki, 
− cele kształcenia, 
− materiał nauczania, czyli niezbędne informacje prowadzące do osiągnięcia celów 

wyszczególnionych w punkcie 3. Materiał nauczania odejmuje również pytania 
sprawdzające wiedzę niezbędną do wykonania ćwiczeń, ćwiczenia oraz sprawdzian 
postępów, umożliwiający sprawdzenie poziomu wiedzy po wykonaniu ćwiczenia, 

− sprawdzian osiągnięć, który umożliwi Ci sprawdzenie wiadomości i umiejętności, 
uzyskanych po realizacji jednostki modułowej 

− literaturę. 
 
 
 
 
 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju 
wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE   
 

Przystępując do realizacji jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
− odczytywać schematy technologiczne, 
− rozpoznawać na schematach aparaturę i urządzenia, 
− zastosować regułę przekory, 
− scharakteryzować procesy otrzymywania etylobenzenu, 
− stosować symbole związków chemicznych,  
− stosować nazwy zwyczajowe związków chemicznych, 
− zapisywać równania reakcji chemicznych, 
− korzystać z różnych źródeł informacji. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA     
 

W wyniku procesu kształcenia, powinieneś umieć: 
− rozróżnić stosowane w przemyśle chemiczne koncepcje wytwarzania styrenu              

z etylobenzenu, 
− posłużyć się uproszczonym schematem instalacji adiabatycznego odwodornienia 

etylobenzenu do styrenu, 
− zaprojektować schemat ideowy wytwarzania etylobenzenu zintegrowanego                 

z instalacjami przeróbki na styren, 
− określić wskaźniki przebiegu procesu katalitycznego odwodornienia etylobenzenu, 
− wyjaśnić sposób rozdzielania etylobenzenu i styrenu, 
− wyjaśnić na schemacie ideowym chemiczną koncepcję procesu wytwarzania styrenu    

i tlenku propylenu z etylobenzenu, tlenu oraz propylenu,  
− zinterpretować istotę chemizmu syntez organicznych prowadzonych z etapem 

epoksydowania propylenu wodoronadtlenkami węglowodorów alkiloaromatycznych, 
− ocenić szkodliwość substancji stosowanych w procesach wytwarzania styrenu, 
− przewidzieć zagrożenia eksploatacyjne aparatów i urządzeń w wytwórni styrenu, 
− określić sposoby regulacji procesu wytwarzania styrenu z etylobenzenu, 
− wyszukać aktualne dane o wielkości światowej produkcji styrenu, polistyrenu               

i kopolimerów styrenowych, 
− określić rolę kauczuków butadienowo-styrenowych w produkcji opon samochodowych, 
− zastosować zasady bhp, ochrony ppoż., ochrony środowiska obowiązujące na 

stanowiskach pracy. 
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MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Otrzymywanie styrenu 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Styren jest jednym z najważniejszych monomerów. Produkowany jest na masową skalę 
i służy jako podstawowy surowiec do produkcji polistyrenu oraz syntetycznych kauczuków 
styrenowych.  
Styren najczęściej jest otrzymywany w reakcji odwodornienia etylobenzenu. Coraz większe 
znaczenie uzyskuje również proces, w którym jednocześnie uzyskuje się styren i  tlenek 
propylenu (technologia Halcon).  
W wytwórniach olefin styren otrzymuje się przez destylację frakcyjną benzyny pirolitycznej 
z frakcji  węglowodorów aromatycznych o ośmiu atomach węgla. 
 
Otrzymywanie styrenu w wyniku odwodornienia etylobenzenu 
Proces ten przebiega w dwóch stadiach: 
– odwodornienie etylobenzenu, 
– wydzielenie i oczyszczenie styrenu. 
Przebieg reakcji odwodornienia ilustruje poniższe równanie: 
 
 

 
 
 
Proces odwodornienia  etylobenzenu jest procesem endotermicznym, a jednocześnie 

reakcji tej towarzyszy wzrost objętości. Stopień przereagowania (konwersja) etylobenzenu 
ograniczony jest stanem równowagi termodynamicznej. Korzystnemu przebiegowi procesu 
(przesunięciu równowagi w prawo) sprzyjają: obniżone ciśnienie, wysoka temperatura oraz 
rozcieńczenie układu reakcyjnego parą wodną. 
 Prowadzenie procesu pod ciśnieniem niższym od 0,1 MPa jest kłopotliwe. W celu 
przesunięcia równowagi reakcji w stronę prawą (czyli w kierunku wytworzenia jak 
największej ilości styrenu) wykorzystuje się przegrzaną parę wodną, która obniża ciśnienie 
cząstkowe pary etylobenzenu.  

Reakcji głównej towarzyszą reakcje uboczne: 
 
 

 
 

CH2-CH3          CH3 

+ CH4 + H2 

CH2-CH3         CH=CH2 

+ H2 

6200C 

kat. 
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Do reaktora najczęściej wprowadza się etylobenzen w temperaturze 520–5500C oraz 
przegrzaną parę wodną w temperaturze 7200C. Proces powinien przebiegać w temperaturze 
nieprzekraczającej 6200C. W wyższych temperaturach następuje zwiększenie wydzielania się 
produktów ubocznych (benzenu, toluenu i metanu). Następuje również zakoksowanie 
katalizatora produktami powstającymi w wyniku krakingu węglowodorów do węgla                
i produktów gazowych.  

Proces odwodornienia etylobenzenu prowadzi się w reaktorach adiabatycznych, 
wypełnionych warstwą katalizatora. Katalizator powinien być odporny na działanie pary 
wodnej. Najczęściej jako katalizatora używa się Fe2O3. Dodatkowo używa się Cr2O3 i K2CO3 
jako aktywatorów. W czasie procesu odwodornienia, katalizatory zużywają się  i konieczna 
jest ich regeneracja. Regeneracja polega na wypalaniu osadzającego się koksu. Na szybszy 
proces zużycia katalizatora mają wpływ: temperatura  i jego sposób  ułożenia w warstwie. 
Katalizatory trzeba regenerować co 1–2  miesiące, a ilość regeneracji nie przekracza zwykle 
dwudziestu razy. 

 
 
 
 

 

C    + 2H2O              CO2  +  2H2 

CH2-CH3 

8 C  + 5 H2 

CH2-CH3          

+  CH2 =CH2 
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Schemat instalacji z adiabatycznym reaktorem przedstawiono na poniższym schemacie. 
 
 

 
           Rys. 1. Uproszczony schemat produkcji styrenu metodą odwodornienia etylobenzenu  [3] 

              1 – piec rurowy, 2 – reaktor adiabatyczny, 3 – wymienniki ciepła, 4 – chłodnica, 5 i 6 – separatory, 
                      7 – mieszalnik , 8 – zbiornik ciekłego produktu odwodornienia, 9 – sprężarka 

 
Etylobenzen używany do reakcji zostaje ogrzany w wymienniku ciepła (3a) do 

temperatury  ok. 550oC. Przegrzaną parę wodną otrzymuje się w piecu rurowym (1). 
Mieszaninę tych par o temperaturze 620–6300C wprowadza się do reaktora (2). Mieszanina ta 
przepływa przez warstwę katalizatora. Uzyskuje się stopień przereagowania surowca 
wynoszący 55–60% i wydajność styrenu ok. 90%. Można otrzymać większą wydajność 
styrenu, ale należy wówczas recyrkulować etylobenzen. Takie osiągnięcia otrzymano            
w jednej z nowych instalacji. 

Po reakcji mieszaninę chłodzi się i rozdziela w separatorach (5) i (6). Oddzieloną fazę 
organiczną przenosi się do mieszalnika (7), w którym jest mieszana z hydrochinonem. 
Hydrochinon pełni rolę inhibitora reakcji polimeryzacji styrenu, która mogłaby nastąpić        
w kolumnach rektyfikacyjnych. Jako inhibitorów używa się także p-butylokatecholu lub       
p-nitrofenolu. Otrzymany styren surowy zawiera około 40% styrenu i około 55% 
nieprzereagowanego etylobenzenu. Resztę stanowią produkty uboczne. Zawartość styrenu    
w mieszaninie poreakcyjnej można zmieniać, zmieniając parametry pracy reaktora. Pociąga to 
jednak za sobą powstawanie większej ilości produktów ubocznych (powstawanie benzenu      
i toluenu). 

Mieszaninę styrenu i etylobenzenu kieruje się do instalacji rektyfikacyjnego rozdzielania.  
Zadaniem sekcji destylacji styrenu jest rozfrakcjonowanie ciekłej mieszaniny związków 
aromatycznych z sekcji odwodornienia na: 
– styren – produkt, 
– powrotny etylobenzen EB – zawracany do sekcji odwodornienia, 
– smołę – do spalenia  (zawierającą polimery styrenu, wyżej wrzące, także niewielkie ilości 

styrenu oraz inhibitor, 
– bentol BT – produkt uboczny, stanowiący mieszaninę benzenu i toluenu. 
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Orientacyjny skład etylobenzenu EB powrotnego 
 
– etylobenzen        ~ 96% 
– benzen + toluen  ~ 2% 
– styren                  ~ 1,5% 
– ksyleny i inne     ~ 0,5% 
 
 
Przybliżony skład BENTOLU BT – mieszanina benzenu i toluenu 
 
– toluen TO           ~ 72,5% 
– benzen BE          ~ 25% 
– etylobenzen EB  ~ 0,1% 
– inne                     ~ 2,4% 
 
 
Przybliżony skład smoły 
 
– styren monomer SM    ~ 5% 
– α- metylostyren  AMS ~ 5% 
– polimery                      ~  44% 
– wyżej wrzące               ~ 24% 
– olej płuczkowy             ~ 18% 
–  inhibitory                     ~ 4% 
 
 
Skład styrenu rektyfikowanego 
 
– styren SM                       minimum 99,88% 
– etylobenzen  EB             maksimum 250 ppm 
– α- metylostyren  AMS   maksimum 400 ppm 
– aldehydy                         maksimum 30 ppm 
– nadtlenki                         maksimum 20 ppm 
– siarka                               maksimum 10ppm 
– chlorki                             maksimum 2 ppm 
 

Instalacja rektyfikacyjnego rozdzielania mieszaniny związków aromatycznych składa się 
z wielu kolumn rektyfikacyjnych, pracujących pod zmniejszonym ciśnieniem, 
współpracujących z szeregiem innych aparatów (pompy, wymienniki ciepła). Tak 
rozbudowana instalacja oczyszczania surowego styrenu jest konieczna ze względu na małą 
różnicę temperatury wrzenia etylobenzenu (1360C) i styrenu (1450C).  

Kolumny pracujące pod zmniejszonym ciśnieniem umożliwiają rozdzielenie mieszaniny 
w niższej temperaturze, ale temperatura w żadnym punkcie aparatury rozdzielania nie może 
przekroczyć 900C. Zapobiega to samorzutnej polimeryzacji styrenu, podobnie jak dodatek 
hydrochinonu. Proces rozdzielania    produktu   odwodornienia    etylobenzenu   jest    
zadaniem   bardzo    trudnym i odpowiedzialnym. Ma na to wpływ bliskość temperatur 
wrzenia styrenu i etylobenzenu, utrzymywanie limitowanej temperatury (900C) i praca pod 
zmniejszonym ciśnieniem. 
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Produkcja styrenu metodą Halcon 
 

W przemyśle syntez chemicznych coraz częściej doceniane są  procesy, w których łączy 
się przeróbkę kilku surowców na pożądany produkt lub produkty. Przykładem tego rodzaju 
integracji jest metoda  Halcon  w  produkcji  styrenu   i   tlenku   propylenu   z   etylobenzenu  
i propylenu. Produkcja styrenu tą metoda jest atrakcyjna technologicznie i ekonomicznie       
ze względu na otrzymywanie drugiego produktu. Zapotrzebowanie na tlenek propylenu jest 
bardzo duże, gdyż produkuje się z niego między innymi: poliestry, poliuretany oraz glikole 
stosowane jako rozpuszczalniki lub surowce do produkcji środków powierzchniowo 
czynnych. 
 
Chemizm jednoczesnej produkcji tlenku propylenu i styrenu z etylobenzenu i propylenu 
przedstawiono na poniższym schemacie. 
 
 

 
 

Rys. 2. Chemizm zintegrowanej produkcji styrenu i tlenku propylenu z etylobenzenu i propylenu 
(proces Halcon) [2] 
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Epoksydację propylenu (czyli tworzenie tlenków cyklicznych) wodoronadtlenkiem 
etylobenzenu     prowadzi    się    w   obecności    katalizatorów.     Proces   ten   prowadzi   
się w  temperaturze 80–1300C i pod ciśnieniem kilkudziesięciu atmosfer.  
 
Reakcję sumaryczną, definiującą ogólnie koncepcję chemiczną  najważniejszego etapu 
procesu Halcon, czyli epoksydację propylenu wytworzonym wodoronadtlenkiem do tlenku 
propylenu i odpowiedniego alkoholu, przedstawiono poniżej: 
 
 
CH2 = CHCH3  + ROOH          CH2 – CHCH3 + ROH 
 
                                                               O 
 
W zintegrowanej wytwórni tlenku propylenu i styrenu półproduktem jest 
metylofenylometanol, który poddaje się odwadnianiu, w wyniku którego otrzymuje się styren.  
 

W chemii organicznej znane są reakcje epoksydowania różnych olefin za pomocą 
wodoronadtlenków. Jednak  przemysłowe zastosowanie znalazł tylko proces epoksydowania 
propylenu. Jako katalizatorów w tym procesie używa się organicznych kompleksów metali 
przejściowych (tytanu, wolframu, molibdenu) rozpuszczonych w ciekłym propylenie.           
W przemyśle stosuje się wyłącznie kompleksy molibdenu. 
W procesie Halcon można wyróżnić trzy etapy realizowane w zintegrowanych 
technologicznie instalacjach: 
– utlenianie etylobenzenu lub izobutanu do jego wodoronadtlenku, 
– epoksydację   propylenu   wytworzonym   wodoronadtlenkiem   do  tlenku  propylenu       
      i odpowiedniego alkoholu, 
– dehydratację otrzymanego alkoholu do odpowiedniego alkenu np. metylofenylometanolu 

do styrenu lub 2-metylo-2-propanolu (alkoholu tert- butylowego) do izobutylenu. 
   

 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakimi przemysłowymi metodami można otrzymać styren? 
2. Dlaczego odwodornienie etylobenzenu należy prowadzić w wysokiej temperaturze i pod 

niskim ciśnieniem? 
3. Jaką rolę w procesach chemicznych odgrywają inhibitory? 
4. Dlaczego temperaturę 6200C przyjęto za optymalną do prowadzenia procesu 

odwodornienia etylobenzenu? 
5. Na czym polega proces epoksydacji propylenu? 
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4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1  

Po analizie uproszczonego schematu odwodornienia etylobenzenu wyjaśnij konieczność 
dodawania wysokoprzegrzanej pary wodnej do połączonych strumieni zasilającego                 
i recykulowanego etylobenzenu. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z treścią materiału dla ucznia dotyczącego produkcji styrenu metodą 
odwodornienia, 

2) przeanalizować schemat produkcji styrenu metodą odwodornienia, 
 

Wyposażenie stanowiska pracy  
– schemat  produkcji styrenu metodą odwodornienia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. [3] 
 
 
 
Ćwiczenie 2 

Zapisz reakcje prowadzące do otrzymania styrenu i tlenku propylenu podczas procesu 
Halcon i przeanalizuj te reakcje łącznie z rysunkiem dotyczącym chemizmu tej produkcji. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze schematem chemizmu jednoczesnej produkcji tlenku propylenu i styrenu,  
2) zapisać równania reakcji utleniania etylobenzenu do wodoronadtlenku etylobenzenu, 

metylofenylometanolu i acetofenonu, reakcję epoksydacji  propylenu   wytworzonym   
wodoronadtlenkiem  oraz dehydratacji  metylofenylometanolu, 

3) porównać zapisane reakcje ze schematem chemizmu produkcji.  
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Wyposażenie stanowiska pracy  
– schemat chemizmu jednoczesnej produkcji tlenku propylenu i styrenu.  

Rys. 4. [2] 
 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
 
Czy potrafisz? Tak Nie 
1)  rozróżnić stosowane w przemyśle chemicznym sposoby produkcji styrenu    

z etylobenzenu?   

2)  określić warunki, w jakich należy prowadzić proces odwodornienia 
etylobenzenu?   

3)  wyjaśnić konieczność utrzymywania odpowiednich parametrów procesu?   
4)  określić specyfikę rozdzielania etylobenzenu od styrenu?   
5)  wymienić zasadnicze etapy produkcji, na których opiera się metoda 

Halcon?   

6)  zinterpretować chemizm syntezy organicznej  prowadzonej z etapem  
epoksydowania propylenu wodoronadtlenkami?   
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4.2. Zastosowanie styrenu 
 

4.2.1. Materiał nauczania 
 
      Styren jest jednym z najważniejszych monomerów. Wykorzystywany jest głównie do 
produkcji  polistyrenu i kopolimerów z butadienem, akrylonitrylem i metakrylanem metylu. 
Otrzymuje się wówczas kauczuki syntetyczne i tworzywa sztuczne. 

 
 

 
Rys. 5. Metody otrzymywania i zastosowania styrenu  [3] 

 
Na schemacie powyższym zostały zestawione metody otrzymywania styrenu i jego 

zastosowanie. Z reguły zakłady rafineryjno-petrochemiczne, w których prowadzi się pirolizę 
przetwarzają również otrzymywane monomery na polimery.                                         

 
Natomiast w przypadku ciągu syntez: 
 

            benzen  +  etylen  →  etylobenzen  →  styren  →  polistyren 
 
tylko otrzymywanie etylobenzenu  odbywa się w zakładach  rafineryjno-petrochemicznych. 
Natomiast dalsze etapy przeróbki etylobenzenu (odwodornienie etylobenzenu i polimeryzację 
styrenu) przeprowadza się w zakładach produkujących kauczuki syntetyczne lub polistyren. 
Spowodowane to jest dość dużym bezpieczeństwem w transporcie etylobenzenu. 
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Otrzymywanie i właściwości polistyrenu 
 

Polistyren jest tworzywem termoplastycznym. Charakterystyczną cechą termoplastów 
jest mięknięcie w podwyższonej temperaturze i twardnienie po ostygnięciu. Przyczyną 
takiego zachowania polimeru jest budowa liniowa  łańcucha termoplastu. 

 
Styren bardzo łatwo polimeryzuje. Polimeryzację można prowadzić w masie, w roztworze,   

w emulsji lub w zawiesinie. Największe znaczenie ma polimeryzacja w masie i w emulsji. 
Polimeryzację styrenu w masie prowadzi się metoda ciągłą w dwóch etapach: 
– polimeryzacji wstępnej, zachodzącej w specjalnych zbiornikach aluminiowych 

zaopatrzonych w mieszadło i wężownicę chłodzącą, 
– polimeryzacji końcowej, kontynuowanej w specjalnych kolumnach. 
 
Na poniższym rysunku przedstawiono schemat aparatów do polimeryzacji metodą ciągłą.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 6. Schemat aparatów do polimeryzacji metodą ciągłą. 
 1 – reaktory, 2 – kolumna polimeryzacyjna, 3 – przenośniki – taśmowy i ślimakowy  [4] 

 …..– CH2 – CH – CH2 – CH – CH2 – CH – ….. 

n 
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Polimeryzację wstępną prowadzi się w reaktorach (1). Przebiega ona w temperaturze 800C  
i w atmosferze azotu. Reakcję zapoczątkowuje się dodając nadtlenek benzoilu lub nadtlenek 
wodoru. W reaktorach wstępnych przereagowuje około 35% monomeru. Częściowo 
spolimeryzowany styren zostaje doprowadzany w sposób ciągły do kolumny 
polimeryzacyjnej (2). Kolumna ta składa się z sześciu segmentów, a każdy z nich zaopatrzony 
jest w płaszcz grzewczy. Dolne pięć segmentów wyposażone są dodatkowo w wężownice. 
Pracę każdego z segmentów reguluje się tak, aby uzyskać odpowiednie temperatury, które są 
uwidocznione na schemacie. Masa reakcyjna przesuwa się stopniowo   w dół. Proces ten trwa 
około 30 godzin. Polistyren w temperaturze 2000C spływa z kolumny na przenośnik i podczas 
transportu stygnie i zestala się. Otrzymany polimer rozkrusza się, dodaje stabilizator                 
i barwniki, uzyskując gotowy produkt. 

Polistyren jest związkiem bezbarwnym, przezroczystym, dającym się łatwo barwić na 
różne kolory. Ma dobre właściwości elektroizolacyjne i optyczne. Jest odporny na 
nieorganiczne odczynniki chemiczne i alkohole. Łatwo można go przetworzyć metodą 
wtryskową. Wadą jego jest mała odporność na rozpuszczalniki organiczne, stosunkowo duża 
kruchość oraz mała wytrzymałość cieplna (ok. 900C). 
 
Zastosowanie polistyrenu 
– w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (opakowania), 
– w przemyśle elektrotechnicznym, chemicznym (zbiorniki do akumulatorów, części 

aparatury chemicznej), 
– w przemyśle samochodowym i optycznym (wyroby optyczne), 
– w wytwarzaniu środków łączności (izolacje do kabli, izolatory), 
– w produkcji wyrobów codziennego użytku (artykuły gospodarstwa domowego, zabawki, 

pojemniki, przedmioty galanteryjne), 
– w budownictwie (piankowy polistyren tzw. Styropian)  

Styropian jest materiałem o porowatej strukturze, wielokrotnie lżejszym od korka. 
Uzyskuje się go dzięki wprowadzeniu substancji porotwórczej w trakcie polimeryzacji 
styrenu. W styrenie rozpuszcza się niskowrzący węglowodór oraz inicjator nadtlenkowy. 
Polimeryzację prowadzi się pod zmniejszonym ciśnieniem. W wyniku polimeryzacji 
otrzymuje się półprodukt w postaci perełek, które ogrzewa się do temperatury zeszklenia 
polistyrenu. Niskowrzący węglowodór znajdujący się w perełkach, rozpręża się, powodując 
wzrost perełek i nadając im porowatą strukturę. 

 
Liczne zastosowania polistyrenu przyczyniają się do tego, że jest on tworzywem 

produkowanym na prawdziwie masową skalę.  
 
Kopolimery styrenowe  
Chcąc zwiększyć odporność polistyrenu na temperaturę, przeprowadza się 

kopolimeryzację styrenu z akrylonitrylem (CH2 = CH – CN), uzyskując kopolimery typu 
SAN  (styren – akrylonitryl)  
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Kopolimer styrenu składający się z około 40% styrenu, około 30% akrylonitrylu i około 
30% butadienu nosi nazwę tworzywa ABS (akrylonitryl – butadien – styren). Każdy 
monomer wpływa inaczej na ogólne właściwości polimeru. Akrylonitryl daje odporność 
chemiczną i odporność cieplną, butadien – odporność na uderzenia, styren – sztywność            
i twardość. Dzięki tym właściwościom, łatwości przetwarzania i możliwości produkowania 
przedmiotów o doskonałej jakości powierzchni jest jednym z atrakcyjniejszych tworzyw 
sztucznych. 
      Kopolimery butadienu i styrenu należą do najczęściej stosowanych kauczuków 
syntetycznych. Produkcja ta stanowi około 70% światowej produkcji kauczuków.  

Stosunek kopolimerów ma zasadniczy wpływ na właściwości kauczuków Najczęściej do 
produkcji kopolimeru styrenu z butadienem stosuje się następujące proporcje: 70 części 
butadienu i 30 części styrenu.  Kauczuki o wyższej zawartości styrenu są bardziej odporne na 
ścieranie. 
Wzór ogólny kauczuku butadienowo-styrenowego jest następujący: 
 

 
                      
Proces otrzymywania kauczuku butadienowo-styrenowego prowadzi się w emulsji. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 7. Schemat produkcji kauczuku butadienowo-styrenowego [4] 
1 – mieszalniki, 2 – pompa, 3 – autoklawy, 4- kolumna próżniowa, 5 – komora susząca, 6 – ugniatarka walcowa 
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Butadien miesza się z odpowiednimi dodatkami w mieszalniku pod zwiększonym 
ciśnieniem. Jako dodatków używa się wody, emulgatora (oleinian sodu), inicjatora (nadtlenek 
benzoilu i regulatora (merkaptan dodecylowy). Powstała emulsja ze zbiornika pierwszego 
kierowana zostaje do mieszalnika drugiego, gdzie zostaje połączona ze styrenem. Całość 
zostaje przepompowana do pierwszego autoklawu, który zapoczątkowuje kaskadę tych 
urządzeń. Proces kopolimeryzacji prowadzi się w podwyższonym ciśnieniu i temperaturze 
około 500C przy ciągłym mieszaniu. Po około 30 godzinach z ostatniego autoklawu odbiera 
się lateks kopolimeru i tłoczy do kolumny próżniowej. Ze szczytu kolumny oddestylowują 
nieprzereagowane monomery, które są zawracane do mieszalnika. Lateks przypominający 
śmietanę kieruje się do kolejnego mieszalnika, gdzie dodanie soli i kwasu octowego 
powoduje jego koagulację. Skoagulowana mieszanina wylewana zostaje na transporter, gdzie 
zostaje odsączona woda. Wstęga kopolimeru dostaje się między walce, w celu usunięcia 
nadmiaru wody. Następnie suszy się ją w komorze suszącej, pudruje talkiem i nawija na 
odpowiedni rdzeń.  

Proces polimeryzacji prowadzi się do 60% przereagowanych monomerów. Przy 
całkowitej polimeryzacji tworzą się silne rozgałęzienia cząsteczki, a to powoduje pogorszenie 
jakości kauczuku. 
  

Stosunek styrenu do butadienu w kopolimerze dobiera się w zależności od dalszego 
przeznaczenia kauczuku. Kauczuki o większej zawartości styrenu są odporniejsze na 
ścieranie, więc takie właśnie są produkowane dla przemysłu obuwniczego.  

Do produkcji opon samochodowych wytwarza się kauczuk zawierający 24% styrenu        
i 76% butadienu. Nie wymaga on plastyfikacji i jest bardzo poszukiwany przez odbiorców. 
Jedną z ważniejszych właściwości kauczuków jest jego elastyczność. Łańcuchy 
makrocząsteczek kauczuków wyglądają  i zachowują się podobnie jak pozwijane sprężyny. 
Są elastyczne, ale przy zbyt silnym rozciąganiu odkształcają się trwale. Kauczuk traci swą 
elastyczność w temperaturze 40–500C. Aby nie dopuścić do tego, stosuje się wulkanizację 
kauczuków, czyli inaczej usieciowienie łańcuchów makrocząsteczek za pomocą siarki. Przed 
właściwą wulkanizacją przygotowuje się mieszankę, dodając do surowego kauczuku siarkę, 
przyspieszacze oraz wypełniacz, którym jest najczęściej sadza. Jednorodną mieszankę 
wulkanizacyjną formuje się w żądane profile i kieruje do właściwej wulkanizacji polegającej 
na ogrzewaniu parą wodna lub gorącym powietrzem.  

Podczas rozciągania zwulkanizowanego kauczuku pozwijane łańcuchy makrocząsteczek  
rozprostowują się, ale z uwagi na wiązania poprzeczne między nimi nie mogą się 
przemieszczać jeden względem drugiego. Tym właśnie tłumaczy się fakt, że zwulkanizowany 
kauczuk wraca do swej początkowej postaci po ustaniu sił rozciągających. Usieciowiony 
kauczuk staje się nierozpuszczalny (pęcznieje pod wpływem rozpuszczalników), a ponadto 
jego wytrzymałość mechaniczna bardzo się zwiększa. 

W przypadku otrzymywania opon samochodowych, masą otrzymaną z kauczuku obkłada 
się bawełnianą tkaninę kordową  i nadaje jej kształt cylindra. Na cylinder nakłada się warstwę 
gumy o dużej elastyczności, a następnie warstwę bieżnika, która musi charakteryzować się 
dużą odpornością na ścieranie. Surową oponę wtłacza się sprężonym powietrzem do matrycy 
ogrzewanej parą. W matrycy zachodzi ostateczna wulkanizacja. 
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4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie etapy produkcji występują w procesie polimeryzacji styrenu? 
2. Z jakimi substancjami może  kopolimeryzować styren? 
3. Jakimi względami należy kierować się ustalając skład surowców do produkcji kauczuku 

butadienowo-styrenowego? 
4. Jakich substancji wyjściowych należy użyć, aby otrzymać kopolimer typu SAN? 

 
 

4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1  

Na przedstawionym uproszczonym schemacie produkcji kauczuku styrenowo- 
butadienowego zidentyfikuj wszystkie aparaty występujące w procesie produkcji i wyjaśnij, 
jakie jest ich przeznaczenie w procesie produkcji.  

 
 

 
Rys. 8. [4] 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z treścią materiału dla ucznia dotyczącej kauczuku styrenowo- 
butadienowego, 

2) zidentyfikować aparaty, 
3) wyjaśnić ich przeznaczenie w procesie produkcji kauczuku styrenowo-butadienowego, 

 
Wyposażenie stanowiska pracy:  

– schemat  produkcji kauczuku styrenowo-butadienowego. 
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Ćwiczenie 2 
Narysuj wzór fragmentu kopolimeru styrenu z akrylonitrylem, otrzymanego przez 

kopolimeryzację równomolowej mieszaniny styrenu i akrylonitrylu. 
a) oblicz zawartość procentową węgla, wodoru i azotu w tym kopolimerze, 
b) oblicz średnią masę cząsteczkową kopolimeru styrenowo-akrylonitrylowego (SAN) 

otrzymanego przez równomolową kopolimeryzację, w którego łańcuchach znajduje się 
przeciętnie po 1000 atomów azotu. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zapoznać się z treścią materiału dla ucznia dotyczącej kopolimerów styrenowych, 
2) narysować wzór styrenu a akrylonitrylu (cyjanku winylu), 
3) narysować wzór kopolimeru  styrenowo-akrylonitrylowego, 
4) obliczyć masę molową meru, 
5) dokonać obliczeń wyszczególnionych w podpunktach a i b. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy:  
– układ okresowy pierwiastków, 
– kalkulator. 
  
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
 
Czy potrafisz? Tak Nie 
1) wyjaśnić, dlaczego polistyren zaliczamy do tworzyw termoplastycznych?   
2) określić wady i zalety polistyrenu i wskazać jego zastosowanie?   
3) wskazać różnice między polistyrenem i styropianem?   
4) wyjaśnić, na czym polega reakcja kopolimeryzacji i wskazać substancje 

jakimi styren może kopolimeryzować?   

5) wyjaśnić, na czym polega wulkanizacja kauczuków?   
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4.3. Zasady bezpiecznej pracy 
 

4.3.1. Materiał nauczania 
 
    

Etylobenzen używany do produkcji styrenu a także i sam styren stwarzają zagrożenie 
pożarowe. Są to substancje wysoce łatwo palne. Etylobenzen dodatkowo tworzy                     
z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Należy je zatem składować z dala od źródeł ognia. 
W przypadku wystąpienia pożaru odpowiednimi środkami gaśniczymi są gaśnice 
z dwutlenkiem węgla, proszkiem i pianowe.  

Pożary w zakładach chemicznych występują nagle i niespodziewanie. W tych warunkach 
układ nerwowy człowieka może zawieść i ludzie postępują w sposób niewłaściwy, nie 
podejmując prawidłowych decyzji. Dlatego kompletna automatyzacja procesów 
technologicznych musi być ściśle powiązana  z automatyzacją systemów zabezpieczenia 
przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego. 
Pomieszczenia, w których pracują osoby mające kontakt z etylobenzenem i styrenem, 
powinny mieć odpowiednią wentylację wywiewną. Wentylacja powinna być miejscowa oraz           
ogólna i powinna utrzymywać  stężenie etylobenzenu jak i styrenu poniżej określonych 
limitów. 

Należy pamiętać również o tym że,  etylobenzen i styren są szkodliwe dla środowiska.        
Nie należy zatem dopuścić do tego, aby dostały się do ścieków, wód powierzchniowych                    
i gruntowych oraz gleb. 

Załączone Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla styrenu i etylobenzenu 
pozwolą zapoznać się m.in. z podstawowymi informacjami o zagrożeniach, zasadach 
udzielania  pierwszej pomocy  w przypadku kontaktu z ww. substancjami oraz sposobem 
magazynowania. 

Dodatkowo przedstawiono fragment instrukcji ruchowej dotyczącej magazynowania 
styrenu. 
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Fragment instrukcji ruchowej – dotyczy opakowania i magazynowania styrenu 
 
Opakowanie 
 

Styren należy przewozić w suchych cysternach ze stali kwasoodpornych, emaliowanych, 
aluminiowych lub bębnach z blachy ocynkowanej o pojemności 200 dm3. 
Dopuszcza się stosowanie innych pojemników (kontenerów) odpowiadających przepisom       
o przewozie materiałów niebezpiecznych po drogach publicznych. 
Dopuszcza się również stosowanie cystern ze zwykłej stali (może pogarszać barwę produktu). 
Cysterny i bębny należy napełniać do 94% pojemności.  
 
Magazynowanie 
 

Styren łatwo polimeryzuje w podwyższonej temperaturze i bardzo wolno w temperaturze 
pokojowej. Skuteczność działania inhibitorów polimeryzacji zależy w znacznym stopniu od 
temperatury, ilości powietrza, rodzaju materiału i zawartości inhibitora. 
 
Sposób magazynowania 
 

Styren stabilizowany zaleca się przechowywać w temperaturze poniżej 250C                   
w zbiornikach emaliowanych, ze stali kwasoodpornej, ze stali węglowej lub bębnach 
ocynkowanych. Zbiorniki z aluminium nie są rekomendowane ze względu na mniejszą 
wytrzymałość mechaniczną i ogniową. Elementy zbiornika, uszczelki itp., które mają kontakt 
ze styrenem nie mogą być wykonane z miedzi lub materiałów pokrytych miedzią (możliwość 
powstawania soli miedziowych zanieczyszczających styren). 
 
Czas przechowywania 
 

W bębnach i zbiornikach ze stali węglowej przechowywać nie dłużej niż 30 dni. 
W zbiornikach ze stali kwasoodpornej, emaliowanych lub aluminiowych nie dłużej niż 60 dni 
 
Sposób magazynowania 
 

Monomer przechowywany jest w zbiornikach aluminiowych lub ze stali zwykłej              
z oddechem do atmosfery poprzez przerywacz ogniowy, izolowanych zimno-chronnie            
w temperaturze poniżej 200C, przy kilkudniowym czasie magazynowania. Dopuszczalna 
pojemność zbiorników wynosi 90% nominalnej pojemności zbiornika. Do każdego z nich na 
wypadek pożaru można podać pianę gaśniczą z urządzenia półstałego. 
 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. W jakich warunkach zachodzi polimeryzacja styrenu? 
2. Jakie zagrożenia powoduje przebywanie w niewentylowanych pomieszczeniach 

magazynowych styrenu ? 
3. Jakie konsekwencje może spowodować  wyładowanie elektrostatyczne w magazynie 

etylobenzenu? 
4. W jakich warunkach należy magazynować etylobenzen? 
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4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1  

Wiedząc, że styren łatwo polimeryzuje, określ najbardziej optymalne warunki jego 
przechowywania w warunkach przemysłowych i w czasie transportu. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z właściwościami styrenu, 
2) zapoznać się z  instrukcją ruchową, 
3) określić warunki składowania i transportu styrenu. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy  
– instrukcja prowadzenia ruchu  
– literatura dotycząca właściwości  styrenu. 

 
Ćwiczenie 2 

Po zapoznaniu się z Kartami charakterystyki substancji niebezpiecznej dotyczącymi 
etylobenzenu i styrenu oraz przebiegiem procesu otrzymywania styrenu metodą 
odwodornienia, określ, jakie warunki bhp powinny być przestrzegane w zakładzie 
produkującym styren. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z przebiegiem procesu otrzymywania styrenu metodą odwodornienia 
etylobenzenu, 

2) wynotować zagrożenia związane z produkcją, 
3) zapoznać się z Kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej dotyczącej etylobenzenu, 
4) zapoznać się z Kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej dotyczącej styrenu, 
5) określić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w zakładzie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy  
– Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej dotyczących etylobenzenu i styrenu. 
 
 

4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz? Tak Nie 
1) ocenić szkodliwość substancji stosowanych w procesach wytwarzania 

styrenu?   

2) wskazać, jakie środki ochrony indywidualnej powinien posiadać 
pracownik obsługujący urządzenia do polimeryzacji styrenu?   

3) wyjaśnić, jakie zagrożenie dla środowiska stwarza przedostanie się do 
wód gruntowych ścieków zawierających styren lub etylobenzen?   

4) określić warunki bezpiecznej pracy obowiązujące w zakładzie 
produkującym styren?   
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 

 

INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań wielokrotnego wyboru. 
5. Każde zadanie zawiera cztery możliwości odpowiedzi, z których jedna jest tylko 

poprawna. 
6. Dobrze zastanów się nad wyborem prawidłowej odpowiedzi. 
7. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając  znak X.               

W przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

8. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego rozwiązanie 
na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny. 

9. Na rozwiązanie testu masz 45 min. 
10. Pracuj samodzielnie. 
 

Powodzenia 
 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1. Styren jest nazwą zwyczajową 

a) etylobenzenu. 
b) fenyloetylenu. 
c) propylobenzenu. 
d) fenylopropylenu. 

 
2. Reakcja  C6H5 – CH2 – CH3        C6H5 – CH = CH2  + H2    przebiega w fazie 

gazowej. 
Wpływ na zwiększenie wydajności tej reakcji ma 
a) obniżenie ciśnienia układu. 
b) obniżenie temperatury układu. 
c) podwyższenie ciśnienia układu. 
d) podwyższenie temperatury układu. 

 
3. Odwodornienie etylobenzenu prowadzi się w temperaturze nieprzekraczającej 

a) 520°C. 
b) 550°C.  
c) 620°C. 
d) 720°C. 
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4. Technologia Halcon to proces w wyniku którego, oprócz styrenu otrzymujemy 
a) propan. 
b) propen. 
c) propyn. 
d) tlenek propylenu. 
 

5. Regeneracja katalizatora reaktora adiabatycznego polega na 
a) przepłukiwaniu wodorotlenkiem. 
b) przepłukiwaniu kwasem. 
c) usuwaniu kamienia. 
d) usuwaniu koksu. 
 

6. Dodanie hydrochinonu do fazy organicznej po odwodornieniu w procesie produkcji   
styrenu metodą odwodornienia etylobenzenu, zapobiega 
a) powstawaniu polistyrenu. 
b) powstawaniu benzenu. 
c) powstawaniu toluenu. 
d) powstawaniu metanu. 
 

7. Przedstawiony na rysunku  aparat stosowany w produkcji styrenu metodą odwodornienia       
to 
a) kolumna rektyfikacyjna.                                                      
b) reaktor adiabatyczny. 
c) wymiennik ciepła. 
d) piec rurowy. 

 
 
8. Jakim numerem zwrotu R oznaczono etylobenzen w kartach charakterystyki substancji    

niebezpiecznej, gdy jest to produkt wysoce łatwo palny oraz szkodliwie działający przez    
drogi oddechowe? 

 
Nr zwrotu 
R 

Opis zagrożenia Nr zwrotu R Opis zagrożenia 

R 10 Produkt łatwo palny R 23 Działa toksycznie przez drogi 
oddechowe 

R 11 Produkt wysoce łatwo palny R 37 Działa drażniąco na drogi oddechowe 
 

R 28 Działa toksyczny po połknięciu R 20 Działa szkodliwie przez drogi 
oddechowe 

R  23/25 Działa szkodliwie przez drogi 
oddechowe i po połknięciu 

R  22 Działa szkodliwie po spożyciu 

 
a) R 10-20. 
b) R 10-23. 
c) R 11-20. 
d) R 11-37. 
 

9. Polistyren jest tworzywem 
a) poliaddycyjnym. 
b) termoplastycznym. 
c) polikondensacyjnym., 
d) termoutwardzalnym. 
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10. Polistyren jest odporny na działanie 
a) octanu etylu. 
b) acetonu. 
c) heksanu. 
d) metanolu. 
 

11. Polimeryzację styrenu inicjuje się za pomocą 
a) tlenku benzoilu. 
b) nadtlenku benzoilu. 
c) kwasu benzoesowego. 
d) bezwodnika benzoesowego. 
 

12. Aparat przedstawiony na rysunku, w procesie produkcji styrenu służy  do 
a) wymiany ciepła. 
b) podgrzewania pary. 
c) odwodornienia etylobenzenu. 
d) rozdzielania mieszaniny poreakcyjnej, 

 
13. Koagulację lateksu powoduje dodanie 

a) kwasu octowego. 
b) kwasu siarkowego. 
c) wodorotlenku sodu. 
d) wodorotlenku potasu. 
 
 

14. Stosunek kopolimerów używanych do produkcji kauczuku styrenowo-butadienowego     
powinien wynosić 
a) 30 części butadienu i 70 części styrenu. 
b) 70 części butadienu i 30 części styrenu. 
c) 10 części butadienu i 90 części styrenu. 
d) 90 części butadienu i 10 części styrenu. 
 

15. Kauczuki wysokostyrenowe są 
a) bardzo odporne na ścieranie. 
b) mało odporne na ścieranie. 
c) mało elastyczne. 
d) bardzo elastyczne. 
 

16. W procesie otrzymywania kauczuku B-S szczególne środki ostrożności należy zachować       
ze względu na 
a) łatwopalność surowców. 
b) toksyczność surowców. 
c) tworzenie mieszanin wybuchowych powietrza z surowcami. 
d) wszystkie wymienione w  a, b, c  właściwości. 
 

17. Proces polimeryzacji styrenu trwa przeciętnie 
a) około 10 godzin. 
b) około 20 godzin. 
c) około 30 godzin. 
d) około 40 godzin. 
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18. W wyniku epoksydacji propylenu wodoronadtlenkiem izobutylu, oprócz tlenku 
propylenu powstaje 
a) 1-butanol. 
b) 2-butanol. 
c) 2,2-dimetyloetanol. 
d) 2-metylo-2-propanol. 
 

19. Popularny w życiu codziennym styropian jest 
a) spienionym polistyrenem. 
b) spienionym polietylenem. 
c) przerobionym poliamidem. 
d) specjalnie przerobionym poliamidem. 
 

20. Produktem ubocznym w procesie odwodornienia etylobenzenu nie jest 
a) benzen i etylen. 
b) toluen i metan. 
c) węgiel i wodór. 
d) tlenek węgla(II) i etan. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
 
Imię i nazwisko.......................................................................................... 
 
Wytwarzanie styrenu z etylobenzenu 
 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź.        
           
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punktacja 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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