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1. WPROWADZENIE          
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o wytwarzaniu polimerów,  
o sposobach prowadzenia polimeryzacji stosowanych w przemyśle oraz właściwościach 
najważniejszych polimerów i kopolimerów. 

 
W poradniku zamieszczono: 

– wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś 
mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej, 

– cele kształcenia, 
– materiał nauczania, który umożliwi Ci samodzielne przygotowanie się do wykonania 

ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Do poszerzenia wiedzy wykorzystaj również 
wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji.  

– sprawdzian osiągnięć, zaliczenie tego sprawdzianu jest dowodem, że osiągnąłeś cele 
kształcenia przewidziane dla tej jednostki  modułowej. 
Jeśli masz  trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela  

o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność.  
Po przerobieniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej.  
 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

W czasie pobytu w zakładzie przemysłowym, w sterowniach i na terenie instalacji 
przemysłowych musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp 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 programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
– korzystać z różnych źródeł informacji, 
– wykonywać podstawowe działania arytmetyczne, 
– czytać tekst ze zrozumieniem, 
– rozróżniać właściwości fizyczne i chemiczne substancji, 
– zapisywać równania reakcji, 
– scharakteryzować pojęcia: katalizator, inhibitor, inicjator, 
– wykonywać obliczenia stechiometryczne, 
– przestrzegać przepisów bhp w pracowni chemicznej, 
– interpretować zasady technologiczne, 
– sporządzać schematy ideowe, 
– stosować technikę komputerową w sporządzaniu schematów ideowych. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA       
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
– przedstawić uproszczone wzory polietylenu, polipropylenu, polistyrenu i polichlorku 

winylu, 
– wyjaśnić pojęcie stopnia polimeryzacji, 
– rozróżnić reakcje polimeryzacji i polikondensacji, 
– scharakteryzować stosowane w przemyśle sposoby prowadzenia polimeryzacji: w masie,  

w zawiesinie i w emulsji, 
– rozróżnić procesy produkcji polietylenu metodą wysokociśnieniową oraz 

niskociśnieniową w obecności metaloorganicznego katalizatora kompleksowego, 
– odróżnić zasadnicze typy polietylenu, 
– scharakteryzować ciągłą metodę blokową polimeryzacji styrenu, 
– wyjaśnić zasadę suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu, 
– scharakteryzować metody przeróbki surowego PCW na PCW twardy, miękki  

i chlorowany, 
– ocenić właściwości najważniejszych kopolimerów, w tym kauczuków syntetycznych, 
– ocenić szkodliwość substancji stosowanych w procesie wytwarzania tworzyw 

polimeryzacyjnych, 
– zestawić dane porównawcze o wielkości produkcji najważniejszych tworzyw 

polimeryzacyjnych, 
– zastosować zasady bhp, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska obowiązujące  

na stanowiskach pracy. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA      
 

4.1. Reakcje polimeryzacji, kopolimeryzacji i polikondensacji 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Polimeryzacja to reakcja, w której wiele cząsteczek alkenów (lub innych związków  
nienasyconych) reaguje ze sobą, tworząc makrocząsteczkę o budowie łańcuchowej. 
Powstający w wyniku reakcji polimeryzacji produkt nosi nazwę polimeru, a związek,  
z którego powstał, to monomer, np. etylen pod wpływem wysokiego ciśnienia lub pod 
wpływem katalizatora ulega polimeryzacji, dając polimer zwany polietylenem. 
 
nCH2=CH2  …-CH2-CH2-CH2-CH2-… 
 

 
Rys. 1. Polimeryzacja cząsteczek etylenu z wytworzeniem makrocząsteczki [2] 

 
Polimery są to związki o bardzo dużych cząsteczkach (makrocząsteczki) o budowie 

łańcuchowej. Ich masy cząsteczkowe przekraczają 10000 u, a mogą osiągać nawet 
kilkadziesiąt milionów u. 

Cechą charakterystyczną polimerów jest to, że w ich łańcuchach można wyodrębnić 
powtarzające się elementy o tej samej budowie – noszą one nazwę mery. Liczba merów 
określających długość łańcucha związku wielkocząsteczkowego nosi nazwę stopnia 
polimeryzacji. Stopień polimeryzacji (n) zwiększa się w czasie trwania reakcji i stanowi 
wielkość średnią tak zwaną w dowolnej chwili polimeryzacji. Otrzymany związek jest 
mieszaniną cząsteczek o różnej masie cząsteczkowej. Szczególnym przypadkiem polireakcji 
jest kopolimeryzacja, czyli polimeryzacja co najmniej dwóch różnych monomerów  
z wytworzeniem makrocząsteczek zawierających mery obydwu rodzajów, na przykład 
kopolimer etylenu i propylenu. Charakterystyczną cechą reakcji polimeryzacji  
i kopolimeryzacji jest brak produktów ubocznych. 

Często w literaturze zamiast zapisu nazwy  polimerów i kopolimerów stosowane  
są umowne symbole literowe: 
– polipropylen PP, 
– polichlorek winylu PVC (inny symbol PCW), 
– polistyren PS, 
– polimetakrylan metylu PMM, 
– polietylen o małej gęstości LDPE (polski symbol PEmg), 
– kopolimer butadienowo – styrenowy BS. 
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Wzory różnych monomerów oraz otrzymywanych z nich polimerów i kopolimerów 
obrazuje rys. 2. 
 

 
 

 
Rys. 2. Poliolefiny oraz najważniejsze polimery i kopolimery otrzymywane z monomerów, których cząsteczki 
mają budowę wywodzącą się etylenu lub propylenu: 1 − tzw. surowce wtórne (surowce pierwotne: gaz ziemny  

i produkty naftowe, węgiel), 2 − monomery (półprodukty) wytwarzane w procesach technologicznych,  
1* węglowodory wytwarzane „syntetycznie” lub wydzielone z produktów pirolizy olefinowej [5] 

 
Właściwości polimerów i monomerów są całkowicie odmienne. Dotyczy to przede 

wszystkim wytrzymałości mechanicznej, elastyczności i zachowania w roztworach. 
Odmienne właściwości są spowodowane różnymi wartościami masy cząsteczkowej 
polimerów i związków małocząsteczkowych (monomerów). Pojęcie masy cząsteczkowej nie 
jest tak jednoznaczne, jak w przypadku związków małocząsteczkowych. Związki 
wielkocząsteczkowe są złożoną mieszaniną cząsteczek o różnym stopniu polimeryzacji. Masa 
cząsteczkowa polimeru (M) równa się iloczynowi masy cząsteczkowej meru (m) przez 
stopień polimeryzacji (n). Polimery nie stanowią związku o ściśle określonych 
właściwościach fizykochemicznych, lecz są mieszaniną makrocząsteczek o różnej wielkości. 
Zjawisko to określa się jako polidyspersję polimerów. Wskazuje ona jak dalece odbiegają 
masy cząsteczkowe makrocząsteczek od wartości średnich. W odniesieniu do polimerów 
pojęcie masy cząsteczkowej powinno być zastąpione pojęciem średniej masy cząsteczkowej 
oraz krzywą jej rozkładu – rysunek 3. 
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Rys. 3. Krzywe rozkładu masy cząsteczkowej polimerów: 
 1 – o małym, 2 – o dużym stopniu polidyspersji [2] 

 
Otrzymany polimer ma więc przeciętną masę cząsteczkową, która zależy od warunków 

polimeryzacji, czyli od temperatury, ciśnienia i stosowanych katalizatorów wpływających na 
szybkość reakcji. Wpływ mają również inicjatory oraz inhibitory. Dobór i ilość substancji 
dodatkowych pozwalają prowadzić reakcję z zaplanowaną szybkością i w odpowiednim 
miejscu zatrzymać reakcję, aby otrzymać założoną masę. W przebiegu reakcji polimeryzacji 
wyróżnia się etapy: 
– zainicjowanie reakcji, 
– powstanie aktywnego ośrodka (propagacja), 
– zakończenie wzrostu łańcucha makrocząsteczki. 
Zainicjowanie reakcji związane jest z dyslokacją elektronów π w wiązaniu podwójnym 
monomerów i może nastąpić przez: 
– wytworzenie wolnych rodników, np. w drodze termicznej czy fotochemicznej, 
– dodanie katalizatorów (tworzenie się karbokationów lub karboanionów). 

Wpływ na przebieg reakcji polimeryzacji ma temperatura. Wysoka temperatura reakcji 
powoduje tworzenie polimerów o mniejszej masie cząsteczkowej i niekorzystnych 
właściwościach. Korzystniej jest prowadzić proces w niższej temperaturze. 

Żądane właściwości polimerów można otrzymać, dobierając odpowiednie warunki. 
Często stosuje się polimeryzację dwóch różnych monomerów, jest to tzw. kopolimeryzacja, 
której produktem jest kopolimer. 

Polikondensacja to reakcja łączenia się cząsteczek mających grupy funkcyjne  
w makrocząsteczki z równoczesnym wydzieleniem produktów ubocznych, np. wody, 
chlorowodoru. 

Duże znaczenie w przemyśle ma polimeryzacja rodnikowa prowadzona wobec 
inicjatorów, np. nadtlenki (wodoru, benzolu). 

Polimeryzacja w obecności katalizatorów może być polimeryzacją: kationową 
(katalizator – mocny kwas mineralny), anionową (katalizator − związki metaloorganiczne), 
koordynacyjną (katalizator Zieglera-Natty). W przemyśle stosuje się różne sposoby 
prowadzenia polimeryzacji związanej z różnym sposobem odprowadzania ciepła. Może 
przebiegać w temperaturze  od -90 do +200oC oraz pod normalnym lub zwiększonym 
ciśnieniem. 
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Reakcje polimeryzacji można prowadzić: 
– w masie (blokowa), 
– w zawiesinie (suspensyjna), 
– w emulsji (emulsyjna). 

Stosując polimeryzację blokową, otrzymuje się polimer bez zanieczyszczeń. Do reaktora 
wprowadza się monomer i inicjator bez dodatku substancji rozcieńczających, ogrzewa  
do temperatury, w której osiągana jest odpowiednia szybkość reakcji. Wadą tego sposobu jest 
trudność w doprowadzeniu ciepła i regulacji temperatury (reagująca mieszanina staje się 
lepkim roztworem). 

Polimeryzację w zawiesinie często stosuje się do otrzymywania polichlorku winylu  
i polistyrenu. Zawiesinę monomeru w wodzie utrwala się stabilizatorem w ilości do 0,5%  
(np. alkohol poliwinylowy), który jest odpowiedzialny za formę i porowatość cząsteczek 
polimeru. 

Inicjatorem wolnorodnikowym często jest nadtlenek benzoilu rozpuszczany  
w monomerze w temperaturze 50−60oC, pod ciśnieniem 0,7 MPa. Niższa temperatura procesu 
powoduje zmniejszenia stopnia rozgałęzienia cząsteczek polimeru. Proces w zawiesinie, 
niekiedy nazywany perełkowym, prowadzi się w reaktorze chłodzonym przeponowo  
(płaszcz lub wężownica), monomer jest w postaci kuleczek (perełek) o średnicy  1 mm 
rozproszony w wodzie wskutek mieszania.  

W procesie polimeryzacji emulsyjnej do reaktora wprowadza się wodę oczyszczoną (faza 
rozpraszająca), emulgator i inicjator, np. nadtlenek benzoilu (inicjator musi być rozpuszczony  
w wodzie). Emulgatorem są najczęściej mydła, wytwarzające tzw. micele rysunek 4 
(naładowane elektrycznie cząsteczki koloidalne otoczone warstewkami związanych z nimi 
cząsteczek wody) powodujące trwałość emulsji. Fazą rozpraszającą jest woda, co jest 
powodem zmniejszenia wskaźników wykorzystania objętości reaktora, ale ułatwia chłodzenie. 
 

 
Rys. 4. Schemat przebiegu polimeryzacji emulsyjnej: a) dyfuzja cząsteczek monomeru z zemulgowanych 

kropelek, b) micela zawierająca monomer, c) cząsteczka polimeryczna zawierająca przedyfundowany 
monomer, d) polimeryczna cząsteczka lateksu [2] 

 
  

4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Na czym polega reakcja: polimeryzacji, kopolimeryzacji i polikondensacji. 
2. Co to jest stopień polimeryzacji? 
3. Jakie etapy wyróżnia się w reakcji polimeryzacji? 
4. Jaki wpływ ma temperatura na przebieg reakcji polimeryzacji? 
5. Jakie są sposoby prowadzenia reakcji polimeryzacji? 
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4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Na wybranych przykładach scharakteryzuj reakcje polimeryzacji i polikondensacji. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z materiałem nauczania, 
2) zapisać przykładowe równania reakcji polimeryzacji i polikondensacji, 
3) wskazać różnice w przebiegu reakcji, 
4) ocenić wpływ temperatury na przebieg reakcji polimeryzacji. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.1.1). 
 
Ćwiczenie 2 

Oblicz masę cząsteczki polietylenu, jeżeli stopień polimeryzacji wynosi 800.   
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zdefiniować stopień polimeryzacji, 
2) zapisać wzór na obliczanie masy cząsteczkowej polimeru, 
3) obliczyć masę cząsteczkową meru, 
4) obliczyć masę cząsteczkową polimeru. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.1.1), 
– kalkulator, 
– układ okresowy pierwiastków.   
 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów      
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) definiować stopień polimeryzacji?   
2) rozróżnić reakcję polimeryzacji i polikondensacji?   
3) ocenić wpływ temperatury na przebieg reakcji polimeryzacji?   
4) obliczyć masę cząsteczkową polimeru o różnym stopniu polimeryzacji?   
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4.2. Metody wytwarzania polietylenu 
 

4.2.1. Materiał nauczania 
 
 

Najczęściej produkuje się trzy typy polietylenu: LDPE, HDPE, LLDPE. 
Zestawienie skrótów i nazw różnych rodzajów polietylenu obrazuje tabela 1. 
      
Tabela 1. Zestawienie skrótów nazw różnych rodzajów polietylenu [3] 
 

                      
 
 

Polietylen o małej gęstości, nazywany jest polietylenem wysokociśnieniowym,  
ze względu na sposób wytwarzania w fazie gazowej pod wysokim ciśnieniem sięgającym 
nawet 350 MPa i w wysokiej temperaturze. 

W wyniku polimeryzacji, wobec nadtlenków lub wodorotlenków jako katalizatorów, 
powstaje produkt o konsystencji miodu, który po przejściu przez zbiornik redukujący 
ciśnienie ma kształt wstęgi, po ochłodzeniu wstęgę się granuluje. Wysokie ciśnienie i wysoka 
temperatura jest przyczyną tego, że powstający związek wielkocząsteczkowy ma wiele 
rozgałęzień bocznych – rysunek 5c). 

 
Rys. 5. Budowa makrocząsteczek polietylenu: a) o dużej gęstości (HDPE), b) liniowy polietylen małej 

gęstości (LLDPE), c)  małej gęstości (LDPE) [2] 
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Polietylen o dużej gęstości otrzymuje się w fazie ciekłej w temperaturze 50−700C  
z zastosowaniem katalizatorów Zieglera-Natty. Aparatura jest mniej skomplikowana  
w porównaniu z wysokociśnieniową metodą, ale stosowanie dużej ilości rozpuszczalnika, 
katalizatora metaloorganicznego oraz wymywania go z polimeru podnosi koszty procesu  
i stwarza wiele trudności. 

Liniowy polietylen o małej gęstości jest produkowany w procesie polimeryzacji etylenu  
w obecności małej ilości innych węglowodorów nienasyconych w temperaturze około 1000C 
i ciśnieniem niższym niż 2 MPa, z udziałem katalizatorów. Właściwie jest to kopolimer 
etylenu z innymi olefinami. 

Zależnie od sposobu i metody otrzymuje się polietylen o różnej masie cząsteczkowej  
i różnym stopniu krystaliczności, co ma ogromny wpływ na właściwości polietylenu, głównie 
fizyczne. 

Większa masa cząsteczkowa to mniejszy wskaźnik płynięcia (WSP – wskaźnik szybkości  
płynięcia to umowna wartość liczbowa wyrażająca masę tworzywa wytłoczonego przez  
znormalizowaną dyszę pod określonym obciążeniem i w określonej temperaturze w ciągu 
pewnego czasu – zwykle 10 minut), zwiększenie udarności oraz wydłużenia przy zerwaniu. 
Duży udział fazy krystalicznej w polimerze powoduje wzrost twardości, gęstości, 
wytrzymałości na rozciąganie oraz temperatury użytkowania. Niskociśnieniowy PE ma lepsze 
właściwości mechaniczne i cieplne od wysokociśnieniowego, lecz gorsze właściwości 
dielektryczne spowodowane resztkami niewymytego katalizatora metaloorganicznego. 
Najważniejsze właściwości polietylenu, propylenu i ich kopolimeru podaje tabela 2. 

Tabela 2. Właściwości poliolefin [2] 
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Produkcja polietylenu metodą wysokociśnieniową (LDPE) 
LDPE – polietylen małej gęstości otrzymuje się w wyniku polimeryzacji 

wolnorodnikowej bez użycia rozpuszczalnika w temperaturze 150−2600C, ciśnieniu  
150−200 MPa oraz inicjatora reakcji tlenu lub organicznego nadtlenku (dodawanych w ilości 
0,1% wagowych w stosunku do masy monomeru). Ilość dodawanego tlenu nie może być 
większa niż 0,05% objętościowych, ponieważ większa ilość tlenu ma niekorzystny wpływ na 
budowę polimeru, ale również może spowodować wybuch mieszaniny. 

Etylen stosowany jako surowiec musi być o wysokim stopniu czystości (99,8−99,9%). 
Surowiec ten nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń, bo nawet minimalne ilości 
acetylenu, wodoru czy innych zanieczyszczeń wpływają ujemnie na przebieg procesu. 

Reakcje zachodzące według mechanizmu rodnikowego są bardzo czułe na 
zanieczyszczenia powodujące przerwanie łańcucha polimeryzacji. 

Jakość polimeru i jego właściwości zależą nie tylko od czystości surowca, ale również  
od parametrów procesu. Utrzymanie właściwej temperatury w reaktorze polimeryzacji jest 
konieczne ze względu na zagrożenia w produkcji polietylenu. Temperatura reakcji 
polimeryzacji jest zbliżona do temperatury eksplozji reagujących gazów. Schemat produkcji 
polietylenu metodą wysokociśnieniową obrazuje rys. 6. 

 
Rys. 6. Schemat produkcji metodą wysokociśnieniową: 1 – zbiornik kloszowy, 2 – sprężarka, 3 – zbiorniki 
buforowe, 4 – reaktor polimeryzacji, 4a – zawór redukcyjny, 5 – zbiornik roztworu inicjatora, 6 – pompka 

zębata, 7 – zbiornik redukcyjny, 8 – skruber, 9 – filtry, 10 – walec chłodzony, 11 – nóż obrotowy [5] 
 
         Sprężarka (2a) zasysa ze zbiornika (1) etylen o czystości 99,9% i spręża do ciśnienia  
1,2 MPa. Kolejna sprężarka w instalacji (2b) spręża surowiec do ciśnienia 25 MPa,  
a ostatecznie sprężony etylen w sprężarce (2c) do 180 MPa wprowadza się do reaktora 
polimeryzacji (4) oraz z (3a) roztwór nadtlenku w oleju parafinowym. Reaktor jest to aparat 
rurowy pracujący według zasady przepływu, albo pionowy cylindryczny aparat wytrzymujący 
bardzo wysokie ciśnienia. Zaopatrzony jest w płaszcz grzejno-chłodzący i mieszadło 
łopatkowe o prędkości obrotowej dochodzącej do 18 tysięcy obrotów na minutę. Autoklawy  
z mieszadłem pracują według zasady idealnego mieszania. Podczas procesu w górnej części 
reaktora temperatura wynosi od 200 do 2600C, a w dolnej jest nieco wyższa. Płaszcz reaktora 
jest zasilany parą grzejną lub w miarę potrzeby wodą (ochładzanie). Powstający polietylen, 
przez zawór redukcyjny 4a, (ciśnienie obniża się ze 150 do 25 MPa) przesyła się  
do ogrzewanego zbiornika (w temperaturze niższej od 1300C następuje zestalenie 
polietylenu). 
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Nieprzereagowany etylen przysyła się poprzez chłodzone wodą rurociągi do skrubera (8)  
i filtry (9), zraszane wodą, gdzie następuje oddzielenie zestalonych cząstek polietylenu  
od etylenu, który powraca do obiegu po stwierdzeniu, że nie zawiera tlenu. Natomiast gaz 
etylenowy z przedmuchania skrubera spala się w pochodni. Stopień przereagowania etylenu 
jest niższy niż 20%. Nieprzereagowany etylen zawracany do obiegu nie może zawierać więcej 
niż 0,1% tlenu (niekontrolowana polimeryzacja grozi wybuchem) oraz polietylenu 
(uszkodzenie sprężarki). Polietylen ze zbiornika 7 (0,15 MPa) w postaci wstęgi chłodzi się na 
walcu (10) i kraje nożem (11) na granulki. 

Wydajność procesu jest duża (około 95%) ze względu na powrót etylenu do obiegu, ale 
proces ma też wady − duży koszt związany z aparaturą ciśnieniową oraz niebezpieczeństwo 
wybuchu. 
 
Produkcja polietylenu metodą niskociśnieniową (HDPE) 

HDPE – polietylen dużej gęstości produkowany jest pod niskim ciśnieniem. 
W niskociśnieniowej polimeryzacji etylenu stosuje się katalizatory metaloorganiczne: 
trietyloglin – Al(C2H5)3 i czterochlorek tytanu – TiCl4, które tworzą kompleks katalizujący 
reakcję.  

Katalizatory kompleksowe stosowane są w postaci zawiesin lub w roztworach 
węglowodorów aromatycznych, np. w benzenie, ponieważ są parzące, samozapalne  
w środowisku wodnym lub pod wpływem kwasów czy tlenu ulegają rozkładowi. Operacje,  
w których udział bierze kompleksowy katalizator SA, prowadzone są w atmosferze gazu 
obojętnego, np. argonu. Reakcje zachodzące w reaktorze należą do egzotermicznych. 
Otrzymywanie HDPE przedstawia rysunek 7. 

 
Rys. 7. Schemat produkcji polietylenu metodą niskociśnieniową: 1 – zbiornik, 

2a, b, c – absorbery, 3 – reaktor polimeryzacji, 3a – zbiornik katalizatora, 4 – węzeł usuwania benzyny,  
5 – dmuchawa, 6 – mieszalnik, 7 – wirówka [5] 

 
 

Po odtlenieniu instalacji wprowadza się do reaktora (3) bezwodną benzynę, katalizator 
z zbiornika (3a) i 99,9% etylen uprzednio oczyszczony od wody (kolumna 2a wypełniona 
wodorotlenkiem potasu), śladów tlenu (kolumna 2b wypełniona aktywną miedzią), 
zanieczyszczeń organicznych (kolumna 2c wypełniona węglem aktywnym). 
Proces polimeryzacji w reaktorze prowadzi się w temperaturze 60−700C i pod ciśnieniem 
normalnym lub dochodzącym do 0,3 MPa. Nie przereagowany etylen oczyszczony od resztek 
benzyny w węźle (4) i ochłodzony tłoczy się dmuchawą (5) do zasilania reaktora jak również 
świeży etylen w stosunku 1:1. Po kilkugodzinnym prowadzeniu procesu polimeryzacji 
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przesyła się zawartość reaktora do mieszalnika (6) z metanolem, który powoduje rozkład 
katalizatora kompleksowego (proces trwa około 30 minut). 

Resztki katalizatora wymywa się wodą, tak długo, aż w wodzie analiza wykaże brak 
glinu. Roztwór w mieszalniku pozostawia się do rozwarstwienia (benzen, polimer, woda), 
polimer oddziela się od warstwy benzenowej w wirówce (7) i suszy w suszarce fluidalnej  
w temperaturze 700C podgrzanym w nagrzewnicy parowej azotem i wytłacza granulki  
w wytłaczarce. Procesu suszenia nie prowadzi się w strumieniu powietrza, gdyż pogarsza  
to jakość otrzymanego produktu. 

Aparatura stosowana w procesie niskociśnieniowym jest mniej skomplikowana i mniej 
kosztowna. Stopień przereagowania po jednym przejściu jest o wiele wyższy, ale  
w porównaniu z procesem wysokociśnieniowym wymaga przemywania polietylenu, 
prowadzenia procesu w środowisku bezwodnej benzyny i beztlenowych warunkach, co należy 
zaliczyć do wad. 

Polietylen otrzymany metodą niskociśnieniową ma lepsze właściwości mechaniczne, ale 
gorsze dielektryczne od polietylenu otrzymanego metodą wysokociśnieniową. Tabela 2 
ukazuje właściwości poliolefin. 

Proces niskociśnieniowy HDPE udoskonalono, wprowadzając tzw. proces Unipol,  
w którym zastosowano fazę fluidalną i katalizator Zieglera o podwyższonej aktywności. 
Reakcje polimeryzacji prowadzi się w pionowym reaktorze w fazie fluidalnej (czynnik nośny 
np. etylen), w temperaturze od 60 do 1000C i pod ciśnieniem 1,5−3,0 MPa. Produkt 
odprowadzany z reaktora odgazowuje się, a po granulowaniu pakuje. Masa cząsteczkowa 
sięga nawet 100000 u, a gęstość i stopień rozgałęzienia można regulować, zmieniając ilość 
katalizatora (1−5%) [5]. Zaletą tego procesu jest mała energochłonność jak również brak 
odpadów ciekłych i gazowych. 

LLDPE – liniowy polietylen małej gęstości, będący kopolimerem etylenu z α-olefinami  
C3–C5, otrzymuje się odpowiednio dostosowaną metodą Unipol w temperaturze do 1000C 
 i około 2,1 MPa. Proces produkcji LLDPE metodą Unipol prowadzony w fazie gazowej  
w porównaniu z innymi metodami jest procesem: o małej energochłonności (brak regeneracji 
rozpuszczalnika i procesu suszenia), o dużej zdolności produkcyjnej. W metodzie tej 
wyeliminowano niebezpieczeństwo wybuchu reaktora w związku z rozkładem monomeru, jak 
również zagrożenie dla środowiska naturalnego. 
 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie wyróżnia się typy polietylenu? 
2. Jakimi metodami wytwarza się polietylen? 
3. Jaki katalizator stosowany jest w metodzie niskociśnieniowej? 
4. W jakim środowisku należy stosować katalizatory metaloorganiczne? 
5. W jakiej temperaturze i pod jakim ciśnieniem należy prowadzić proces produkcji 

polietylenu metodą wysokociśnieniową? 
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4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Na podstawie rysunku 6 i 7 dokonaj analizy schematów instalacji wytwarzających 
polietylen metodą niskociśnieniową i wysokociśnieniową. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić warunki otrzymywania LDPE i HDPE, 
2) ustalić aparaty i urządzenia stosowane w produkcji LDPE i HDPE, 
3) ustalić procesy w obu instalacjach, 
4) ocenić koszty aparatury i bezpieczeństwo procesów produkcji. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy 
– schematy instalacji produkcji polietylenu metodą wysokociśnieniową, 
– schemat produkcji polietylenu metodą niskociśnieniowa. 
 
Ćwiczenie 2 

Zaprojektuj schemat ideowy produkcji polietylenu. Surowcem wyjściowym do produkcji 
jest ropa naftowa. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) ustalić główne etapy produkcji, 
2) ustalić półprodukty i monomer, 
3) ustalić procesy w poszczególnych etapach, 
4) narysować schemat ideowy produkcji polietylenu. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy 
– komputer, 
– materiał nauczania (4.2.1). 
 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów      
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) określić warunki prowadzenia procesu otrzymywania HDPE i LDPE?   
2) ustalić aparaty i procesy w instalacjach dotrzymywania HDPE i LDPE?   
3) ocenić bezpieczeństwo procesu produkcji HDPE i LDPE?   
4) zaprojektować schematy ideowe?   
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4.3. Wytwarzanie polistyrenu ciągłą metodą blokową. 
       Suspensyjna polimeryzacja chlorku winylu 

 
4.3.1. Materiał nauczania 
 
 

Polistyren otrzymuje się w reakcji polimeryzacji styrenu według równania: 
 
                                        n CH2= CH    → [- CH2- CH-] n 

 
   C6H6                 C6H6 
 

Proces produkcji można prowadzić w emulsji, roztworze lub metodą blokową wobec 
inicjatora, np. nadtlenku benzoilu i w podwyższonej temperaturze. Metodą blokową 
otrzymuje się polistyren o masie cząsteczkowej około 200000 u. Rysunek 8. przedstawia 
proces produkcji styrenu metodą blokową. 

 

 
Rys. 8. Polimeryzacja styrenu metodą blokową: 1 – reaktory, 2 – kolumna polimeryzacyjna,  

3 – przenośnik: ślimakowy i taśmowy [5] 
 

Do reaktorów polimeryzacji wstępnej wykonanych z aluminium wyposażonych  
w wężownice chłodzone wodą, mieszadło łopatkowe wprowadza się styren i w atmosferze 
azotu dodaje inicjatora (H2O2 lub nadtlenku benzoilu). Proces w reaktorze prowadzi się  
w temperaturze 800C, a 35% monomeru, który został spolimeryzowany wprowadza się  
do kolumny polimeryzacyjnej, składającej się z sześciu segmentów zaopatrzonych  
w wężownice. Czynnik grzewczy olej lub dowtherm cyrkuluje niezależnie w płaszczach lub 
wężownicach, tak aby utrzymać temperatury uwidocznione na rysunku. Masa reakcyjna 
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przesuwa się stopniowo ku dołowi i przebywa w kolumnie około 30 godzin. Polistyren  
w temperaturze 200–2100C przesyła się do przenośników. Podczas transportu następuje 
zestalenie polimeru. Następnie polimer rozkrusza się, dodaje stabilizatora i barwników. 
Prowadzenie reakcji polimeryzacji w reaktorach, a następnie segmentach kolumny umożliwia 
dobre odprowadzenie ciepła. Proces prowadzi się w atmosferze azotu. Zapobiega  
to procesowi utlenienia styrenu. Styren ulega całkowitej polimeryzacji i nie zawiera 
monomeru.  
        Polimeryzację chlorku winylu można prowadzić w suspensji lub emulsji. Produkcję 
polichlorku winylu metodą polimeryzacji suspensyjnej przedstawia schemat rys. 9. Chlorek 
winylu ulega reakcji polimeryzacji według reakcji  
 

n CH2 = CHCl → [ – CH2 – CHCl – ]n  ΔH = -95kJ/mol 
 
 
 

 
Rys. 9. Schemat instalacji do otrzymywania polichlorku winylu metodą polimeryzacji suspensyjnej:  

1 – reaktor, 2 – komora próżniowa, 3 – inżektor, 4 – zbiornik do ujednolicenia produktu, 5 – wirówka, 
 6 – suszarka fluidalna, 7 – zbiorniki, 8 – sito [1] 

 
Do reaktora 1 wprowadza się surowce w odpowiedniej proporcji: 
– woda zmiękczona 150 części wagowych, 
– chlorek winylu 100 części wagowych, 
– inicjator (izobutyronitryl) 0,1–1,5 części wagowych, 
– stabilizator (np. metyloceluloza) 0,5–1,0 części wagowych, 
– regulator pH (fosforany lub węglany metali alkalicznych). [1] 

Reakcja polimeryzacji w fazie ciekłej zachodzi w temperaturze 50–600C i pod ciśnieniem 
0,5–1,5 MPa. Proces trwa około 15 godzin, a około 90% chlorku winylu ulega 
przereagowaniu. 
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Kończąc proces polimeryzacji, zmniejsza się ciśnienie, oddziela nieprzereagowany substrat, 
oczyszcza go i zawraca do reaktora. Zawiesinę ochładza się, odwirowuje w wirówce (5), 
przemywa wodą, suszy w suszarce, mieli i pakuje. 
       Schemat procesu emulsyjnej polimeryzacji chlorku winylu przedstawia rysunek 10. 

 
 
 

Rys. 10. Uproszczony schemat procesu emulsyjnej polimeryzacji chlorku winylu: 1 – mieszalniki,  
2 − autoklaw, 3 – kolumna rozprężająca, 4 – pompa próżniowa, 5 – zbiornik, 6 – suszarka, 7 – dmuchawa, 

 8 – podgrzewacz parowy, 9 – filtry rękawowe, 10 – silosy [5] 
 

Do autoklawu (2) dozuje się wodny roztwór emulgatora, inicjatora 
(nadtlenodwusiarczan(VI) potasu lub nadtlenki) oraz ciekły chlorek winylu. Autoklaw 
chłodzony jest wodą, gdyż reakcja polimeryzacji chlorku winylu jest reakcją egzotermiczną,  
a proces należy prowadzić w temperaturze 50−600C. Po zakończeniu procesu z mleczka  
w kolumnie rozprężającej (3) usuwa się nieprzereagowany substrat, który powraca do 
wytwórni chlorku winylu. W suszarce (6) w strumieniu powietrza (1500C) wydzielający się 
produkt zatrzymuje się w filtrach rękawowych i transportuje przez cyklony do silosów (PVC).  

Chlorek winylu, podstawowy surowiec stosowany do produkcji polichlorku winylu, 
należy do substancji rakotwórczych, NDS jego wynosi 5 mg/dm3, a granica wybuchowości 
kształtuje się od 0,4−22,0. Podczas procesu polimeryzacji należy prowadzić proces  
w aparaturze hermetycznej, przestrzegać parametrów procesu i kontrolować natężenie 
przepływu i skład poszczególnych frakcji. 

Polichlorek winylu (skrót nazwy PVC lub PCW) należy do najstarszych tworzyw 
termoplastycznym wytwarzanych syntetycznie. 

Twardy polichlorek winylu otrzymuje się z surowego PVC w temperaturze 1600C (duża 
plastyczność), ponieważ zaczyna się już w tej temperaturze rozkładać z wydzieleniem HCl, 
 to przerób prowadzi się w obecności stabilizatorów metaloorganicznych związków baru, 
kadmu lub związków typu amin. Proszek PVC miesza się ze stabilizatorami w walcach 
ogrzanych do 1600C. 

Wytrzymałość na rozciąganie PVC blokowego w temperaturze pokojowej przekracza  
50 MPa, ale w temperaturze 600C następuje prawie dwukrotne zmniejszenie wytrzymałości  
na rozciąganie. W ujemnych temperaturach nie może być stosowany ze względu na małą 
udarność. Wyroby użytkowe można wykonywać w zakresie temperatury od -10 do +700C. 

Miękki PVC wytwarza się z surowego proszku, mieszając go ze zmiękczaczami w ilości 
20−60% w postaci ftalanu dibutylu i fosforanu(V) trikrezylu, stabilizatorami, barwnikami. 
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Ogrzewanie pasty PVC na przykład gorącym powietrzem prowadzi do rozpuszczenia 
w zmiękczaczu, a po stygnięciu powstaje elastyczna masa. 

Chlorowany PVC powstaje przez zawieszenie surowego proszku PVC  
w rozpuszczalnikach będących chlorowcopochodnymi węglowodorów. Przepuszczając chlor 
przez zawiesinę, część atomów wodoru zostaje zastąpiona atomami chloru, a zawartość 
chloru wzrasta do 60%. 

Procesy technologiczne w zakładach produkujących polimery sterowane  
są automatycznie w sterowniach. Sterowanie może odbywać się w poszczególnych 
instalacjach (EMC) bądź za pomocą systemu automatycznego sterowania (SAS). Do sterowni 
wpływają informacje z poszczególnych instalacji, laboratoriów, zbiorników magazynujących 
surowce i produkty, a także analizują dane dotyczące aparatury i urządzeń [2]. Systemy 
komputerowe pozwalają dobrać optymalne warunki prowadzonych procesów i utrzymywać 
odpowiednie parametry jak temperatura, ciśnienie. W procesach wytwarzania polimerów 
szczególnie ważna jest kontrola i utrzymanie właściwych parametrów procesu, która pozwala 
prowadzić procesy w sposób bezpieczny i ekonomiczny. Surowcami i produktami  
w procesach polimeryzacyjno-polikondensacyjnych są substancje toksyczne, wybuchowe, 
palne i stwarzające wiele zagrożeń. Automatyzacja procesów produkcji pozwala zapobiec 
awariom aparatów, skażeniu środowiska, pożarom, wybuchom i niebezpiecznym wypadkom.  

W Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu wprowadzono zmiany w procesie produkcji 
polichlorku winylu. Usprawniono sterowanie procesem produkcji PVC metodą emulsyjną, 
instalując gęstościomierz izotopowy do pomiaru gęstości powstającego lateksu (pomiar 
wewnątrz reaktora w sposób ciągły). Spowodowało to zmniejszenie emisji toksycznego  
i wybuchowego chlorku winylu. Również usprawniono proces blokowej polimeryzacji 
chlorku winylu, stosując kaskadowy układ odgazowania z międzystopniowym 
podgrzewaniem lateksu z parą wodną, co pozwoliło też zmniejszyć emisję zanieczyszczeń 
(niespolimeryzowany chlorek winylu) do około 90%. 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaką metodą otrzymuje się polistyren? 
2. W jakich warunkach należy prowadzić polimeryzację styrenu? 
3. Jakie są metody otrzymywania polichlorku winylu? 
4. Jakie są różnice w prowadzeniu polimeryzacji metoda suspensyjną i emulsyjną? 
5. Jakie znasz metody przerobu surowego PVC? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Scharakteryzuj metodę blokową polimeryzacji styrenu. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) ustalić surowiec, 
2) ustalić warunki procesu, 
3) wskazać nośnik ciepła, 
4) podać przebieg procesu w kolumnie polimeryzacyjnej, 
5) podać sposób obróbki produktu. 
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Wyposażenie stanowiska pracy 
– materiał nauczania (4.3.1), 
– schemat polimeryzacji styrenu metoda blokową, 
– literatura podana w rozdziale 6. 
 
Ćwiczenie 2 

Scharakteryzuj proces suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu i metody przerobu 
polichlorku winylu. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przedstawić zasady polimeryzacji suspensyjnej, 
2) wskazać parametry procesu, 
3) wskazać inicjator i stabilizator procesu, 
4) podać sposób usuwania nieprzereagowanego substratu, 
5) wskazać metody przeróbki surowego PVC, 
6) opisać przeróbkę surowego PVC na miękki, 
7) porównać właściwości PVC twardego, miękkiego i chlorowanego. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.3.1), 
– schemat instalacji do otrzymywania polichlorku winylu metodą polimeryzacji 

suspensyjnej, 
– literatura podana w rozdziale 6. 
 
Ćwiczenie 3 

Podczas wycieczki do Zakładów Petrochemii w Płocku dokonaj obserwacji pracy 
sterowni i procesu produkcji polietylenu. Oceń zagrożenia związane z procesem produkcji 
polietylenu. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z obowiązującymi na terenie zakładu przepisami bhp i stosować się do nich, 
2) uzyskać informacje o szkodliwości substancji stosowanych w procesie produkcyjnym, 
3) uzyskać informacje o stosowanych środkach bezpieczeństwa, 
4) uzyskać informacje o urządzeniach stosowanych w procesie produkcji, 
5) uzyskać informacje dotyczące kontroli temperatury i ciśnienia, 
6) uzyskać informacje o obiegu czynników grzewczych i chłodniczych, 
7) uzyskać informacje o składzie mieszanin reakcyjnych, 
8) uzyskać informacje o zagrożeniach związanych z procesem produkcji, 
9) uzyskać informacje o odpadach z procesu produkcyjnego i sposobach ich 

zagospodarowania, 
10) narysować schemat blokowy produkcji, 
11) ocenić zagrożenia występujące na stanowiskach pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– przemysłowa instalacja polimeryzacji etylenu. 
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Ćwiczenie 4 
Zawiesinę polichlorku winylu w chloroformie poddano chlorowaniu w wyniku czego 

zawartość chloru w polimerze wzrosła do 60%. Ile kg chloru zużyto i jaką masę 
chlorowanego polimeru otrzymano, jeżeli do chlorowania użyto 1000 kg polichlorku winylu? 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) obliczyć masę chloru zawartą w polichlorku winylu, 
2) obliczyć procentową zawartość chloru w polichlorku winylu, 
3) obliczyć, o ile procent wzrosła zawartość chloru w chlorowanym polichlorku winylu, 
4) obliczyć, o jaką masę wzrosła zawartość chloru i masa chlorowanego polimeru, 
5) obliczyć masę chloru potrzebną do reakcji chlorowania polimeru. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– kalkulator, 
– układ okresowy pierwiastków. 
 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów      
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) scharakteryzować metodę blokową polimeryzacji styrenu?   
2) wyjaśnić zasadę suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu?   
3) scharakteryzować metody przerobu surowego chlorku winylu?   
4) obliczyć masę chloru potrzebną do otrzymywania chlorowanego 

polimeru?   
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4.4. Zastosowanie najważniejszych polimerów i kopolimerów. 
Recykling oraz utylizacja polimerów i kopolimerów 

 
4.4.1. Materiał nauczania 
 
  

Kopolimery otrzymuje się w reakcji polimeryzacji dwóch lub kilku różnych monomerów. 
Przykłady kopolimerów podaje rysunek 2. 

Kauczukiem nazywana jest materia charakteryzująca się elastycznością, plastycznością, 
odpornością na ścieranie oraz odpornością na odkształcenia. 

Surowcem do produkcji kauczuków jest butadien, charakteryzujący się układem wiązań 
podwójnych, co w wyniku reakcji polimeryzacji, na przykład ze styrenem, powoduje 
powstawanie długich łańcuchów. Produkcję kauczuku butadienowo-styrenowego przedstawia 
rysunek 11. 

 
 

Rys. 11. Schemat produkcji kauczuku butadienowo-styrenowego: 1a – mieszalniki, 
2 – pompa, 3 – autoklawy, 4 – kolumna próżniowa, 5 – kolumna susząca, 6 – ugniatarka walcowa [5] 
 

Do mieszalnika (1) wprowadza się wodę, emulgator (oleinian sodu), inicjator  
(np. nadtlenek benzoilu) i regulator, w celu otrzymania określonego stopnia polimeryzacji,  
np. tioalkohol dodecylowy i miesza się pod zwiększonym ciśnieniem. Emulsję otrzymaną w 
mieszalniku (1a) miesza się ze styrenem w mieszalniku (1b) i pompą podaje do autoklawów 
(3 zbiornik zaopatrzony w płaszcz chłodzący i mieszadło), gdzie w temperaturze około 500C  
i pod ciśnieniem kilku dziesiątych MPa zachodzi proces kopolimeryzacji, przy ciągłym 
mieszaniu. Zawartość z autoklawu kolejno przesyła się do następnych reaktorów, gdzie przy 
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ciągłym mieszaniu zachodzi reakcja kopolimeryzacji, proces trwa około 30 godzin.  
Z ostatniego autoklawu kaskady odbiera się lateks i tłoczy do kolumny próżniowej. Z  góry 
kolumny odbiera się nieprzereagowany monomer, który zawraca się do mieszalnika (1b). 
Lateks koaguluje się w mieszalniku (1c) kwasem octowym i solą, oddziela się cząsteczki 
skoagulowane na gęstej siatce transportera, przemywa wodą, formuje wstęgę pomiędzy 
walcami, suszy gorącym powietrzem, pudruje oraz formuje taśmę w ugniatarce. 

Podczas prowadzenia procesu należy kontrolować stopień przereagowania monomeru, 
który powinien wynosić 60%, przy wyższym powstają rozgałęzione cząsteczki pogarszające 
jakość kauczuku, jak również ilość dodawanych inicjatorów i emulgatorów. 

W zależności od przeznaczenia kauczuku dobiera się ilość styrenu i butadienu,  
na przykład większy dodatek styrenu powoduje większą odporność na ścieranie. Kauczuk 
butadienowo-styrenowy otrzymany w niskiej temperaturze jest miękki (plastyczny). 
Natomiast kauczuki syntetyczne otrzymane w wyższej temperaturze należy plastyfikować 
(rozkład termiczny i utlenienie  makrocząsteczek). Kauczuk syntetyczny można poddawać 
procesowi wulkanizacji siarką na gorąco lub dichlorkiem siarki na zimno. Produktem 
wulkanizacji jest guma: miękka (do 10% S), nieelastyczna, twarda (40−50% S). Kauczuki 
silikonowe można otrzymać zarówno w reakcji polimeryzacji, jak i polikondensacji. 
Odznaczają się one dużą odpornością na zmiany temperatury, są elastyczne w granicach 
temperatur od 2000C do 1000C. Mają wiele cech wyróżniających je spośród innych 
kauczuków: są odporne na działanie silnych utleniaczy, kwasów, ługów, olejów. Kauczuk 
silikonowy to doskonały izolator, który nie ulega działaniu mikroorganizmów. Kauczuki 
silikonowe wykorzystuje się do produkcji uszczelek (termostaty, lodówki), kabli. Stanowią 
one surowce do produkcji elementów urządzeń wykorzystywanych w przemyśle spożywczym 
i medycynie. 

 
Zastosowanie polimerów jest bardzo szerokie 
Polietylen jest  obojętny  fizjologicznie,  charakteryzuje  się  dobrą  przepuszczalnością 

powietrza, małą przepuszczalnością pary wodnej, dużym wydłużeniem przy zerwaniu oraz 
odpornością na działanie niskich temperatur, kwasów i zasad. 

Stosuje się go do produkcji opakowań, folii na przykład ogrodniczej, artykułów 
gospodarstwa domowego, zabawek, części dla przemysłu elektronicznego, 
elektrotechnicznego, maszynowego, powlekania przewodów elektrycznych, rur 
wodociągowych, przewodów kanalizacyjnych, pojemników na chemikalia, kosmetyki,  
w medycynie (zestawy do transfuzji), jako materiał tapicerski, kaletniczy.  

Polichlorek winylu w zależności od rodzaju ma szerokie zastosowanie. PVC miękki 
stosuje się do produkcji folii, taśm transportowych, tkanin powlekanych, węży, butów, 
rękawiczek. PCV chlorowany jest odporny na działanie korodujące czynników chemicznych, 
stosowany jest do budowy elementów aparatury, produkcji włókien sztucznych, sieci 
rybackich, płótna filtracyjnego. 

Tworzywa styrenowe stosowane są do produkcji opakowań do leków, kosmetyków,  
w radiotechnice, instrumentów optycznych, składnik lakierów, do produkcji styropianu. 

Kauczuki butadienowo-styrenowe o dużej zawartości styrenu wykorzystuje się  
w przemyśle obuwniczym, a o zawartości 24% styrenu i 76% butadienu do produkcji opon. 

Polimery i kopolimery wywodzące się z etylenu czy propylenu to wielkość produkcji 
stanowiąca około 90% wszystkich tworzyw światowej produkcji, a światowa produkcja 
tworzyw sztucznych w 1999 roku wynosiła około 100 milionów ton, natomiast w Polsce tylko 
około 20 kg na jednego mieszkańca. Tabela 3 obrazuje właściwości wybranych tworzyw 
polimeryzacyjnych i ich właściwości. 
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Tabela 3. Właściwości wybranych tworzyw polimeryzacyjnych [2] 

 
 

Degradacja tworzyw sztucznych jest procesem powolnym, zachodzącym pod wpływem 
czynników atmosferycznych lub specyficznych drobnoustrojów. Około 45% odpadów ulega 
biodegradacji w ciągu kilkuset lat. Stąd istnieje konieczność utylizacji i recyklingu tworzyw 
sztucznych. Właściwości tworzyw termoplastycznych pozwalają przetwarzać ponownie ich 
odpady. Mogą one powstawać jako odpad technologiczny lub pochodzić z przerobu zużytych 
wyrobów. Wykorzystanie odpadów nie sprawia większych kłopotów, wystarczy je rozdrobnić  
do wielkości granulatu. Zagospodarowanie zużytych wyrobów stwarza konieczność 
stosowania do tego celu specjalnych linii technologicznych. Regenerując odpady  
z termoplastów, wykonuje się szereg operacji i zabiegów: 
– sortowanie pod względem jednorodności materiału, 
– rozdrabnianie i mycie, 
– suszenie, 
– mieszanie z dodatkami, 
– homogenizowanie i granulowanie. 

Przetwarzanie surowców wtórnych pozwala zagospodarować gromadzące się odpady 
poprodukcyjne i powstałe ze zużytych produktów rynkowych. W szczególnym przypadku 
odpady  niektórych tworzyw sztucznych można przetwarzać na komponenty do paliw oleju 
opałowego czy też uzyskać z nich surowce chemiczne. Na przykład przetworzone tworzywa 
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poliolefinowe stanowią dodatek do mieszaniny ciekłych węglowodorów, będących 
półproduktem do produkcji paliw. Opony samochodowe można również przetwarzać, 
prowadząc proces rozdrabniania i odzysku mieszanki gumowej będącej półproduktem  
do wyrobu materiałów gumowych, mas bitumicznych oraz kostki gumowej wykorzystywanej 
do wykładania nawierzchni boisk sportowych i kortów. 
 
4.4.2. Pytania sprawdzające       

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1) Jakie surowce stosowane są do produkcji kauczuku syntetycznego? 
2) Jaki wpływ ma zawartość styrenu i butadienu na właściwości kopolimeru? 
3) Na czym polega proces plastyfikacji kauczuku? 
4) Jakie jest zastosowanie tworzyw styrenowych? 
5) Wyjaśnij konieczność recyklingu i utylizacji polimerów i kopolimerów. 
 
 
4.4.3. Ćwiczenia           
  
Ćwiczenie 1           

Zbadaj właściwości następujących polimerów: polietylenu, polistyrenu, polichlorku 
winylu zgodnie z przepisami bhp. Wskaż zastosowanie podanych tworzyw do produkcji 
przedmiotów użytkowych. 
  

Sposób wykonania ćwiczenia  
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) niewielką próbkę tworzywa, trzymając w metalowych szczypcach, zapalić i wprowadzić 

ją do płomienia palnika (pod wyciągiem), 
2) do wyjętej z płomienia próbki polichlorku winylu zaraz zbliżyć zwilżony wodą papierek 

wskaźnikowy, 
3) próbkę tworzywa przemyć watą zwilżoną benzyną, a następnie acetonem, 
4) próbkę tworzywa zanurzyć na chwilę w gorącej wodzie i wygiąć za pomocą szczypiec, 
5) zapisać spostrzeżenia,  
6) uzasadnić, dlaczego odpadów z polichlorku winylu nie można spalać w piecach, 
7) podać przykłady zastosowania wybranych tworzyw do produkcji przedmiotów 

użytkowych. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– próbki polimerów, 
– szkło laboratoryjne, 
– odczynniki chemiczne, 
– szczypce metalowe, 
– palnik, 
– wyciąg. 
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Ćwiczenie 2 
Oceń wpływ zużytych przedmiotów z polietylenu na środowisko. Zaprojektuj schemat 

ideowy regeneracji polietylenu z odpadów. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) ocenić wpływ zużytych przedmiotów z polietylenu na środowisko, 
2) podać sposób odzysku polietylenu, 
3) ustalić rodzaje operacji recyklingu, 
4) narysować schemat ideowy, 
5) uzasadnić konieczność stosowania recyklingu, 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– komputer z dostępem do internetu, 
– inne dostępne źródła informacji. 
 
Ćwiczenie 3 

Scharakteryzuj proces otrzymywania kauczuku butadieno-styrenowego. Dokonaj oceny 
właściwości kauczuku syntetycznego. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) ustalić surowce stosowane do produkcji, 
2) wskazać inicjator, regulator i emulgator oraz określać ich rolę, 
3) opisać proces produkcji, 
4) określić sposób obróbki surowego kauczuku, 
5) scharakteryzować właściwości kauczuku, 
6) wskazać zastosowanie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– materiał nauczania (4.4.1), 
– schemat produkcji kauczuku butadieno-styrenowego, 
– literatura podana w rozdziale 6. 
 

4.4.4. Sprawdzian postępów      
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) badać właściwości tworzyw polimeryzacyjnych?   
2) wskazać właściwości i zastosowanie tworzyw polimeryzacyjnych?   
3) zaproponować sposób zagospodarowania zużytych wyrobów?   
4) ocenić wpływ tworzyw na środowisko?   
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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. Do każdego zadania dołączone są cztery możliwe odpowiedzi.       
      Tylko  jedna odpowiedź jest prawdziwa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi. 
6. Prawidłowa odpowiedź zaznacz X. W przypadku pomyłki, należy błędną odpowiedź  
      zaznaczyć kółkiem, a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 
7. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego rozwiązanie 
      na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
8. Ocenę dostateczną otrzymasz, jeśli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na 13 zadań. 
9. Na rozwiązanie testu masz 45 minut. 

 
                                                                                                                                    
                                                                                                                              Powodzenia 

 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH   
   
1. Przedstawiony wzór [-CH2-CH2-]n obrazuje 

a)    polietylen. 
b)    etylen. 
c)    polistyren. 
d)    polipropylen. 

 
2. Stopień polimeryzacji to 

a) liczba cząsteczek polimeru. 
b) wydajność procesu polimeryzacji. 
c) liczba monomerów w cząsteczce polimeru. 
d) liczba kopolimerów. 
 

3. Reakcja łączenia się, małych cząsteczek związków mających chemicznie czynne grupy  
w makrocząsteczki z wydzieleniem produktów ubocznych, to proces 
a) polimeryzacji. 
b) polikondensacji. 
c) kopolimeryzacji. 
d) poliaddycji. 
 

4. Do reaktora wprowadzono monomer w fazie rozpraszającej oraz emulgator i inicjator. 
Proces polimeryzacji będzie przebiegał w 
a) masie. 
b) emulsji. 
c) zawiesinie. 
d) masie z dodatkiem substancji rozcieńczającej. 
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5. Katalizatory metaloorganiczne stosuje się do otrzymywania 
a) polietylenu małej gęstości. 
b) polietylenu liniowego. 
c) polietylenu dużej gęstości pod niskim ciśnieniem. 
d) polietylenu metodą wysokociśnieniową. 
 

6. Polietylen o małej gęstości to 
a) PP. 
b) HDPE. 
c) LDPE. 
d) LLDPE. 
 

7. Polimeryzację styrenu metodą blokową prowadzi się w temperaturze 800C w atmosferze 
azotu, aby zapobiec 
a) utlenieniu styrenu tlenem z powietrza. 
b) zmniejszaniu wydajności procesu. 
c) podwyższaniu się temperatury procesu. 
d) wybuchowi. 
 

8. Podczas otrzymywania polichlorku winylu metodą suspensyjną do reaktora wprowadza 
się 
a) inicjator. 
b) stabilizator. 
c) chlorek winylu i wodę. 
d) substancje podane w punktach: a), b) i c). 

 
9. Przepuszczając przez zawiesinę surowego polichlorku winylu chlor, otrzymuje się PVC 

a) chlorowany. 
b) brunatny. 
c) miękki. 
d) twardy. 
 

10. Grudka polistyrenu wrzucona do acetonu 
a) utworzyła zawiesinę. 
b) rozpuściła się. 
c) nie rozpuściła się. 
d) zabarwiła roztwór. 
 

11. Chlorek winylu stosowany do produkcji polichlorku winylu jest 
a) toksyczny i wybuchowy. 
b) niepalny. 
c) nietoksyczny. 
d) niepalny i nietoksyczny. 
 

12. Jeśli stopień polimeryzacji wynosi 1500 to masa cząsteczkowa polietylenu jest 
a) 3000 u. 
b) 25000 u. 
c) 42000 u. 
d) 36000 u. 
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13. Łączna produkcja tworzyw w skali światowej szacowana jest na 60 milionów ton na rok. 
Miesięczna produkcja wynosi 
a) 2 tony. 
b) 5 ton. 
c) 10 ton. 
d) 15 ton. 
 

14. Tworzywo sztuczne teflon stosuje się do wyrobu 
a) wykładzin podłogowych. 
b) folii opakowaniowej. 
c) części aparatury chemicznych i uszczelek. 
d) przedmiotów galanteryjnych. 
 

15. Zużyte opony samochodowe można ponownie wykorzystać do produkcji: 
a) opon. 
b) paliw. 
c) kostki gumowej. 
d) opakowań na wodę. 
 

16. Wyroby z tworzyw termoplastycznych można 
a) ponownie przetworzyć. 
b) poddać szybkiej biodegradacji. 
c) przerobić na masę bitumiczną. 
d) spalić w piecu. 
 

17. Podczas produkcji polietylenu metodą wysokociśnieniową etylen obiegowy nie może 
zawierać tlenu, ponieważ prowadzi to do 
a) zanieczyszczeń produktu. 
b) awarii sprężarki. 
c) niekontrolowanej polimeryzacji i eksplozji. 
d) niekontrolowanej polimeryzacji. 

 
18. Masa cząsteczkowa polichlorku winylu wynosi 62000 u. Stopień polimeryzacji jest 

równy 
a) 1000. 
b) 500. 
c) 1500. 
d) 2000. 
 

19. Elastyczna miękka guma zawiera 
a) 32% siarki. 
b) 40% siarki. 
c) do 50% siarki. 
d) do 10% siarki. 
 

20. Proces kopolimeryzacji butadienu ze styrenem prowadzi się 
a) pod wysokim ciśnieniem. 
b) w wysokiej temperaturze. 
c) w 500C i ciśnieniu kilku dziesiątych MPa. 
d) w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 

 
 
Imię i nazwisko.......................................................................................... 
 
Wytwarzanie polimerów  

 
Zakreśl poprawną odpowiedź, wpisz brakujące części zdania lub wykonaj rysunek.
             
 

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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