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1. WPROWADZENIE 
 
Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej jednej z podstawowych 
syntez organicznych, a mianowicie otrzymywania fenolu i acetonu z kumenu. 
Poradnik zawiera: 
– wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy koniecznej do 

realizacji tej jednostki modułowej, 
– 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: 
– odczytać schematy technologiczne, 
– rozpoznać na schematach aparaturę i urządzenia, 
– scharakteryzować metody oczyszczania ścieków, 
– korzystać z różnych źródeł informacji, 
– zapisywać równania reakcji chemicznej, 
– stosować nazwy i symbole związków chemicznych, 
– posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu przemian fizycznych i chemicznych, 
– posługiwać się sprzętem laboratoryjnym. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku procesu kształcenia powinieneś umieć: 
– określić zastosowanie fenolu jako surowca w przemyśle chemicznym, 
– ocenić szkodliwość substancji stosowanych w wytwórniach fenolu i acetonu, 
– przedstawić chemizm wytwarzania fenolu i acetonu z kumenu, 
– ocenić zagrożenia występujące w trakcie produkcji i przedstawiać sposób zapobiegania 

im, 
– posłużyć się uproszczonym schematem technologicznym wytwórni fenolu 

„kumenowego”, 
– wyjaśnić przebieg kontrolowanego rozkładu wodoronadtlenku kumenu do fenolu 

i acetonu, 
– zaprojektować schemat ideowy wytwórni fenolu i acetonu z kumenu zintegrowanego  

z instalacją alkilowania benzenu propylenem 
– scharakteryzować sposoby zapobiegania wybuchowemu rozkładowi wodoronadtlenku 

kumenu, 
– porównać chemiczne koncepcje procesów syntezy organicznej, wykorzystujących 

wodoronadtlenki węglowodorów alkiloaromatycznych jako produkty pośrednie. 
– uzasadnić konieczność biologicznego oczyszczania ścieków poprodukcyjnych, 
– przeprowadzić proste badania laboratoryjne ścieków, 
– zastosować zasady bhp, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska obowiązujące na 

stanowiskach pracy. 
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4.MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Fenol jako surowiec w przemyśle chemicznym 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Fenol C6H5OH jest to substancja krystaliczna, bezbarwna, o tt. 41ºC i tw. 182ºC. Na 
powietrzu wskutek utleniania zabarwia się na kolor różowy. Odznacza się ostrym, swoistym 
zapachem. Fenol trudno rozpuszcza się w wodzie, przy czym po zmieszaniu fenolu z wodą 
tworzą się dwie warstwy: dolna warstwa jest roztworem wody w fenolu, górna zaś – 
roztworem fenolu w wodzie. W temperaturze 20 ºC jedna część fenolu rozpuszcza się 
w piętnastu częściach wody. Przy podwyższaniu temperatury zwiększa się zarówno 
rozpuszczalność fenolu w wodzie, jak i wody w fenolu, a po przekroczeniu 68ºC fenol miesza 
się z wodą  w każdym  stosunku. 

 
 
 

Rys. 1.  Metody otrzymywania fenolu [3]  
WNTK – wodoronadtlenek kumenu. 
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Fenol można otrzymywać kilkoma metodami a mianowicie: 
– z chlorobenzenu (metoda Raschiga), 
– z kwasu benzoesowego (proces Dow), 
– z oleju karbolowego, 
– z kwasu benzenosulfonowego, 
– z kumenu. 
Pierwsze cztery metody są mało ekonomiczne i utraciły zdecydowanie znaczenie na rzecz 
metody kumenowej. 
 
Fenol jest jednym z podstawowych surowców przemysłu chemicznego. Światowa produkcja 
fenolu wynosi ok. 6,5 mln ton rocznie.  Połowę tej  ilości zużywa się w produkcji fenoplastów 
i żywic epoksydowych. W reakcji z formaliną uzyskuje się substancje żywicowate. Jeśli 
reakcja prowadzona jest w środowisku kwaśnym, to otrzymuje się łatwo rozpuszczalne 
w alkoholu żywice syntetyczne, które  pod nazwą nowolaków mają szerokie zastosowanie  
w przemyśle farb i lakierów. 

Natomiast przez ogrzewanie fenolu z formaliną w środowisku zasadowym, powstają tzw. 
żywice termoutrwardzalne, które przy dalszym ogrzewaniu przechodzą w substancje twarde, 
nietopliwe i praktycznie nierozpuszczalne, zwane bakelitami. Bakelit ze względu na swoje 
właściwości ma szerokie zastosowanie w przemyśle elektrotechnicznym, samochodowym, 
galanteryjnym oraz jako materiał zastępczy deficytowych metali nieżelaznych. Pozostałą 
część światowej produkcji fenolu zużywa się między innymi w produkcji: 
– kwasu salicylowego (stosowany w  przemyśle farmaceutycznym), 
– cykloheksanolu (stosowany jako półprodukt w przemyśle farmaceutycznym, barwników, 

farb i lakierów, środków piorących), 
– kaprolaktamu (stosowany do wyrobu włókien sztucznych), 
– dianu – produkt  kondensacji dwóch cząsteczek fenolu z acetonem (stosowany do wyrobu 

różnych żywic oraz poliwęglanów), 
– alkilofenoli, 
– chlorofenoli. 
 

Fenol jest silną trucizną. Działa toksycznie oraz żrąco. Powoduje oparzenia. Działa 
szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skorą i po połknięciu. Stwarza również 
poważne zagrożenia zdrowia w następstwie długotrwałego narażania, co może spowodować 
nieodwracalne zmiany w stanie zdrowia.  

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej  zawiera podstawowe informacje 
o zagrożeniach, postępowaniu z fenolem i sposobie jego magazynowania oraz udzielaniu 
pierwszej pomocy w przypadku kontaktu z fenolem. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonywania ćwiczeń. 
1. Jak zmienia się rozpuszczalność fenolu wraz ze wzrostem temperatury? 
2. Do jakiego rodzaju produkcji zużywa się największe ilości fenolu? 
3. Czy fenol (substancja trująca) może być wykorzystywany w przemyśle 

farmaceutycznym? 
4. W jaki sposób należy magazynować fenol? 
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4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1  

Narysuj graf ilustrujący zastosowanie fenolu jako surowca w przemyśle chemicznym. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zapoznać się z treścią materiału dla ucznia zamieszczonym w pkt 4.1.1., 
2) przeanalizować dostępną literaturę dotyczącą  zastosowania fenolu, 
3) wykreślić graf, 
4) zaprezentować swoją pracę i porównać z grafami wykonanymi przez innych uczniów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy:  
– literatura pkt. 6. 
 
 
Ćwiczenie 2 

Przeanalizuj wiadomości dotyczące właściwości fenolu oraz kartę charakterystyki 
substancji niebezpiecznej dotyczącej fenolu i określ jakie warunki należy spełnić, aby 
bezpiecznie przechowywać fenol w warunkach przemysłowych. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zapoznać się z właściwościami fenolu, 
2) zapoznać się z Kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej dotyczącej fenolu, 
3) określić warunki bezpiecznego składowania fenolu. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy:  
– Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dotyczącej fenolu,  
– literatura pkt. 6. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz? Tak Nie 
1) określić zastosowanie fenolu jako surowca w przemyśle chemicznym? □ □ 
2) wyjaśnić czym różnią się nowolaki od żywic termoutrwaldzalnych? □ □ 
3) podać inne (oprócz kumenowej) metody otrzymywania fenolu? □ □ 
4) określić warunki magazynowania i przechowywania fenolu? □ □ 
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4.2. Chemizm i przebieg procesu wytwarzania fenolu i acetonu 
z kumenu 

 
4.2.1. Materiał nauczania 
 

Metodą kumenową wytwarza się 90% światowej produkcji fenolu. Metoda ta jest 
zdecydowanie najbardziej ekonomiczną. Koszt własny fenolu otrzymywanego tą metodą jest 
o 30–40% niższy od kosztów własnych fenolu produkowanego metodą Raschiga czy Dow. 
 

Proces produkcji fenolu metodą kumenową przebiega w trzech zasadniczych etapach: 
I -  wytwarzanie kumenu w procesie alkilowania benzenu za pomocą propylenu, 
II -  utlenianie kumenu do jego wodoronadtlenku, 
III – rozkład wodoronadtlenku pod wpływem kwasu do fenolu i acetonu. 
 

 
Rys. 2.   Istota kumenowej metody produkcji acetonu i fenolu [3] 

 
 
Chemizm procesu 
 
Utlenianie kumenu polega na rozgałęzieniu łańcucha reakcji inicjowanym przez rozkład 
pewnej części wytworzonego wodoronadtlenku prowadzący do powstawania 
trzeciorzędowego rodnika kumoksylowego. 
 
 
 
 
 
 
 
Wytworzone rodniki reagują następnie z kumenem. 
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Do wytworzonego w ostatnich dwóch reakcjach rodnika kumylowego przyłącza się tlen. 
Wytwarza się rodnik nadtlenkowy, który reagując z następną cząsteczką kumenu  daje 
wodoronadtlenek. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktami ubocznymi w procesie utleniania kumenu są dimetylofenylometanol, acetofenon 
oraz metanol, formaldehyd i kwas mrówkowy. Substancje te utrudniają rozdzielenie 
mieszaniny poreakcyjnej i jednocześnie zakwaszają ją co wpływa niekorzystnie na wydajność 
utleniania. 
 
Rozkład wodoronadtlenku do fenolu i acetonu zachodzi pod wpływem kwasu siarkowego. 
Mechanizm tej reakcji jest następujący: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proces w reaktorze utleniania powinno się prowadzić w taki sposób by eliminować 
zakwaszenie reagującej mieszaniny, ponieważ wytwarzający się fenol jest bardzo aktywnym 
inhibitorem utleniania.[3] 
 
 
Przebieg procesu w instalacji przemysłowej 

Surowcami węglowodorowymi w wytwórni fenolu metodą kumenową są benzen              
i propylen. Zasilają one instalację alkilowania, która w większości przypadków wchodzi        
w skład wytwórni tworzącej zintegrowany technologicznie i energetycznie kompleks 
instalacji. Światowa zdolność produkcyjna instalacji wytwarzających kumen wynosi około    
5 mln ton rocznie. Świadczy to o ważności wytwarzania kumenu wynikającej wyłącznie        
z tego, że jest on podstawowym półproduktem w produkcji fenolu dominującą i najbardziej 
ekonomiczną metodą kumenową. Alkilowanie benzenu propylenem prowadzi się                   
w instalacjach przemysłowych  w fazie ciekłej lub gazowej. Proces otrzymywania kumenu 
wobec AlCl3 przebiega w dwóch etapach: alkilowania benzenu propylenem                        
i rozdzielanie mieszaniny poalkilacyjnej. 
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Instalacja alkilowania benzenu za pomocą propylenu jest zazwyczaj integralną częścią 
wytwórni fenolu i acetonu metodą kumenową. Wytworzony w niej kumen zasila 
bezpośrednio instalację wytwarzającą wodoronadtlenek kumenu. 
Schemat instalacji alkilowania benzenu propylenem podano poniżej: 
 
 

 
 
 

Rys. 3. Schemat instalacji alkilowania benzenu propylenem (produkcja kumenu):  [3] 
1 - reaktor, 2 – chłodnice wodne, 3 – separator, 4 - odstojnik, 5 – oddzielacze, 6 – wieża myjąca, 
7 – podgrzewacze parowe, 8 – kolumny rektyfikacyjne, 9 – próżniowe kolumny rektyfikacyjne, 

10 – zbiornik surowego kumenu, 11 – wymiennik ciepła. 
A – kwaśny gaz odlotowy, który wypuszcza się do atmosfery po uprzednim absorpcyjnym zobojętnianiu 

oraz oddzieleniu niedużych ilości uniesionego benzenu, PAB – polialkilobenzeny, EB - etylobenzen 
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Schemat instalacji do  produkcji fenolu i acetonu metodą kumenową przedstawiono 
poniżej. Na schemacie uwzględniono dwa procesy produkcji, a mianowicie instalację 
utleniania kumenu i instalację rozkładu wodoronadtlenku kumenu.  

 

 
 
 

Rys. 4. Schemat wytwórni fenolu metodą kumenową:  [3] 
1– podgrzewacze parowe, 2a– reaktor utleniania, 2b– reaktor rozkładu wodoronadtlenku kumenu, 3– zbiornik 

kumenu świeżego i powrotnego, 4– wymiennik ciepła, 5 – chłodnice, 6 – separator, 7– neutralizator, 8– 
odstojnik, 9 – kolumny rektyfikacyjne, 10 – zbiornik wodoronadtlenku kumenu, 11– neutralizator, 

A – gazy do oczyszczania przed wypuszczeniem do atmosfery, B – do smoczków parowych wytwarzających 
zmniejszone ciśnienie 
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Utlenianie kumenu 
     Utlenianie kumenu prowadzi się w reaktorze (2a). Ma on budowę kolumny  półkowej. 
Każda z półek wyposażona jest w wężownicę. Wężownice mogą być zasilane podczas 
rozruchu  za pomocą pary wodnej lub chłodzone wodą podczas odbierania ciepła reakcji. 
Zbiornik (3) jest zbiornikiem wyjściowym i w nim znajduje się kumen, który zostaje użyty do 
reakcji. Kumen przed wprowadzeniem  do reaktora ogrzewa się w podgrzewaczach (4) i (1b)  
do temp. 120ºC. 

Przed rozpoczęciem napełniania reaktora kumenem, włącza się parę wodną do wężownic 
wewnętrznych reaktora i doprowadza temperaturę na półkach do 110ºC. Reaktor  po ogrzaniu 
półek do odpowiedniej temperatury i napełnieniu go kumenem został przygotowany do 
wprowadzenia powietrza. W czasie procesu utleniania reaktor powinien być cały czas 
zasilany kumenem i jednocześnie powinna być odprowadzana mieszanina poreakcyjna.       
Po wprowadzeniu powietrza rozpoczyna się reakcja utleniania. Jest to reakcja egzotermiczna   
i wydziela się duża ilość ciepła, dlatego też należy uruchomić przepływ wody chłodzącej      
w wężownicach reaktora.  

Zakres temp. 110 – 120ºC  uważany jest za optymalny dla prowadzenia reakcji. 
Warunkiem prawidłowego przebiegu procesu utleniania jest utrzymanie pożądanego rozkładu 
temperatur na półkach. Na najwyższej półce reaktora utrzymuje się temperatura 120ºC,          
a na niższych, temperatury są coraz niższe. Na dolnej półce, gdzie stężenie wodoronadtlenku 
jest największe temperatura nie powinna być większa niż 110ºC. Taki rozkład temperatur 
należy utrzymywać ze względu na bezpieczeństwo. Aby utrzymać te parametry konieczne jest 
odpowiednie wodne chłodzenie i utrzymywanie stałego ciśnienia powietrza. 

Wzrost temperatury może spowodować eksplozję. Dlatego każde podwyższenie 
temperatury jest sygnalizowane przez sygnalizację świetlną i akustyczną. Jednocześnie 
następuje automatyczna blokada dopływu powietrza i kumenu. Następuje również całkowite 
otwarcie zaworów doprowadzających wodę chłodzącą. Blokady powinny działać 
niezawodnie, aby nie doszło do wybuchu. 
 

 W wyniku reakcji  utleniania kumenu otrzymuje się mieszaninę poreakcyjną zawierającą 
tylko 25% wodoronadtlenku kumenu (WNTK) Mieszaninę poreakcyjną odbiera się z dołu 
reaktora.   W celu zatężenia, należy ją przetłoczyć do próżniowej kolumny destylacyjnej (9a). 
W dolnej części tej kolumny utrzymuje się temperaturę 90ºC, a w górnej 60ºC. Warunki te są 
optymalne do otrzymywania destylatu zawierającego głównie kumen, który jest zawracany do 
zbiornika wyjściowego (3) - (na schemacie wytwórni zaznaczono to przerywaną linią). Po 
zatężeniu mieszanina zawiera ok. 90%  wodoronadtlenku kumenu. Po ochłodzeniu 
mieszaninę gromadzi się w zbiorniku (10).  Zbiornik ten ma niewielką pojemność, ponieważ 
magazynowanie dużych ilości wodoronadtlenku  jest niedopuszczalne  z powodu możliwości 
jego wybuchowego rozkładu. 
 

Niebezpieczeństwo wybuchu w trakcie zatężania jest również bardzo duże, podobnie jak      
w procesie utleniania. Nie należy dopuścić do wzrostu temperatury powyżej 120ºC. 
Jako zabezpieczenie stosuje się automatyczną regulację próżni i temperatury. Regulatory 
połączone są z urządzeniami sygnalizacyjnymi  Załoga informowana jest o zagrożeniu 
sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi. 
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Rozkład wodoronadtlenku i rozdzielanie mieszaniny poreakcyjnej 
 
       Mieszaninę  składającą się z zawracanego produktu rozkładu i wodoronadtleneku 
kumenu ze zbiornika (10) wprowadza się do reaktora (2b). Rozkład prowadzony jest w 
temperaturze 60 ºC. W temperaturze wyższej zachodzą reakcje uboczne ograniczające 
wydajność acetonu   i fenolu. Stężony kwas siarkowy (VI) dodawany jest w ilości 0,1% w 
stosunku do masy reagującej mieszaniny. Stężenie wodoronadtlenku w mieszaninie 
podawanej do reaktora powinno być bardzo małe. Stosunek masowy produktu rozkładu do 
wodoronadtlenku kumenu powinien wynosić 30:1. Większe stężenie  wodoronadtlenku 
kumenu i niewielkie zmiany warunków reakcji mogą doprowadzić do gwałtownego rozkładu. 
Wydziela się wówczas tak dużo ciepła, których nie może odprowadzić system chłodzenia 
reaktora. Temperatura może wówczas wzrosnąć powyżej 120ºC, co jest bardzo 
niebezpieczne, ponieważ grozi wybuchem. 
O bezpiecznym i wydajnym prowadzeniu rozkładu decyduje temperatura, stężenie  
wodoronadtlenku kumenu oraz ilość kwasu siarkowego(VI). 

Mieszaninę poreakcyjną z reaktora (2b) ochładza się w chłodnicy (5e) do temp. 40ºC. 
Następnie dzieli się ją na dwa strumienie. Jeden ze strumieni  stanowi czynnik 
odprowadzający ciepło oraz „rozcieńczający” wodoronadtlenek przeznaczony do rozkładu, do 
niego też dodaje się kwas siarkowy(VI). 
Drugi strumień zobojętnia się wodorotlenkiem sodu w mieszalniku (11).  Mieszanina ta 
składa się z  35% acetonu i 55% fenolu oraz niewielkich ilości kumenu, acetofenonu i smół 
fenolowych. Mieszaninę wprowadza się do kolumny (9b) gdzie następuje jej rozdzielenie 
przez destylację i jako pierwszy oddestylowuje aceton. W kolumnie (9c) oddestylowuje się 
dużą część α-metylostyrenu, który w wielu wytwórniach fenolu redukuje się wodorem do 
kumenu i zawraca do zbiornika kumenu (3). Z kolumny (9d) odbiera się fenol. 

 Pozostałość stanowią w niewielkiej ilości smoły fenolowe, które są trudne do 
wykorzystania. Wydajność innych produktów ubocznych (np. kumylofenonu, acetofenonu      
i α-metylostyrenu) jest również niewielka. 
 
 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonywania ćwiczeń. 
1. Na jakich zasadniczych etapach produkcji opiera się metoda kumenowa? 
2. Jakich surowców używamy w produkcji fenolu metodą kumenową? 
3. W jakich temperaturach powinien być prowadzony proces utleniania kumenu? 
4. Dlaczego w fazie utleniania tak ważne jest przestrzeganie określonych temperatur? 
5. Jakie produkty uboczne powstają w procesie produkcji fenolu i acetonu metodą 

„kumenową”? 
6. Jakie zagrożenia dla pracownika wynikają z kontaktu z substancjami niebezpiecznymi 

używanymi i otrzymywanymi w procesie produkcji? 
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4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zaprojektuj schemat ideowy wytwórni fenolu metodą kumenową zintegrowany 
z instalacją alkilowania benzenu z propylenem 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) ustalić zasadnicze procesy wchodzące w skład produkcji fenolu metodą kumenową, 
2) przeanalizować schematy wytwórni fenolu metodą kumenową, 
3) ustalić kolejne procesy produkcji w każdym z zasadniczych etapów produkcji, 
4) narysować schematy ideowe każdego etapu produkcji, 
5) zintegrować poszczególne etapy wytwarzania fenolu i acetonu, uwzględniając surowce 

węglowodorowe. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy:  
– schemat alkilowania benzenu propylenem, 
– schemat wytwórni fenolu metodą kumenową. 
 
Ćwiczenie 2 

Przeanalizuj procedury zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacyjnego wytwórni kumenu         
i Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dotyczących fenolu i kumenu  i określ 
jakie warunki bezpiecznej pracy powinny być przestrzegane w zakładzie produkującym fenol 
metodą kumenową. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) zapoznać się z procedurami zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacyjnego wytwórni 
kumenu, 

2) wynotować zagrożenia związane z produkcją, 
3) zapoznać się z Kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej dotyczącej fenolu, 
4) zapoznać się z Kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej dotyczącej kumenu, 
5) określić, jakie zagrożenia stwarza praca z fenolem i kumenem, 
6) określić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w zakładzie. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy:  
– Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej dotyczące fenolu i kumenu, 
– procedury zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacyjnego wytwórni kumenu. 
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4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz? Tak Nie 
1) wymienić zasadnicze etapy produkcji na których opiera się metoda 

kumenowa? 
□ □ 

2) wyjaśnić chemizm dwuetapowego wytwarzania fenolu i acetonu 
z kumenu? 

□ □ 

3) wyjaśnić budowę i zasadę eksploatacji kolumnowego reaktora utleniania  
kumenu? 

□ □ 

4) wyjaśnić konieczność utrzymywania odpowiednich parametrów procesu? □ □ 
5) scharakteryzować sposoby zapobiegania wybuchowemu rozkładowi 

wodoronadtlenku kumenu? 
□ □ 

6) określić zagrożenia dla pracownika wynikające z kontaktu z substancjami 
niebezpiecznymi używanymi i otrzymywanymi w procesie produkcji? 

□ □ 

7) określić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące 
w zakładzie? 

□ □ 
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4.3. Oczyszczanie ścieków przemysłowych zawierających fenol 
 
4.3.1. Materiał nauczania 

 
Wraz z rozwojem przemysłu wzrosła ilość ścieków przemysłowych. Fenole w znacznych 

ilościach występują w ściekach pochodzących z koksowni, gazowni, zakładów przeróbki ropy 
naftowej, produkcji tworzyw sztucznych, a także z zakładów produkujących fenol metodą 
kumenową. Fenole są substancjami toksycznymi, które negatywnie działają na środowisko 
wodne. Fenole kumulują się w mięsie ryb, nadając im nieprzyjemny smak. Pogorszenie 
smaku ryb występuje już przy stężeniu fenolu równym 1 mg · dm-3. Wody powierzchniowe 
zawierające fenole, czynią je nieprzydatnymi do zasilania wodociągów i utrudniają 
wykorzystanie ich na potrzeby komunalne.  Nawet minimalne ilości fenoli nadają wodzie po 
chlorowaniu nieprzyjemny zapach. 

Dopuszczalne stężenie fenoli w wodzie do picia wynosi 20µg · dm-3. Dopuszczalne 
stężenie fenoli lotnych dla wód powierzchniowych wynoszą: w klasie I - 5µg · dm-3, w klasie 
II – 20 µg · dm-3, w klasie III – 50 µg · dm-3.  

Fenolami lotnymi (według PN – ISO – 6170: 1994) nazywamy wodorotlenowe pochodne 
benzenu, które destylują z para wodna z roztworu kwaśnego. 
 

Fenole oznacza się według PN – 89/C- 04602.05 następującymi metodami: 
– metodą chromatograficzną: 

Oznaczenie polega na wyekstrahowaniu fenoli jednowodorotlenowych z badanej próbki za 
pomocą eteru dietylowego i określeniu zawartości tych związków metodą chromatografii 
gazowej w układzie ciecz – ciecz.  
Oznaczenie należy wykonać w czasie 4 godzin od chwili pobrania próbki. W przypadku 
niemożności wykonania badania w tym czasie, próbkę należy utrwalić przez zakwaszenie jej 
kwasem fosforowym(V) do pH poniżej 4 wobec oranżu metylowego i dodanie 1 grama 
siarczanu(VI) miedzi(II) na 1 dm3 badanego ścieku. Utrwaloną  próbkę można przechowywać 
do 24 godzin w temperaturze 40C. 
 
– metodą kolorymetryczną z 4 – aminoantypiryną: 
Oznaczenie polega na wydzieleniu fenoli lotnych przez destylację z roztworu kwaśnego 
i następnie reakcji z  4 – aminoantypiryną w środowisku zasadowym i w obecności 
K3[Fe(CN)6] jako utleniacza. W wyniku tej reakcji powstaje barwnik antypirynowy 
o zabarwieniu od żółtego do czerwonego w zależności od stężenia fenoli. Zawartość fenoli 
oznacza się wizualnie przez porównanie ze skala wzorców lub spektrofotometrycznie. 
 
– metodą miareczkową bromometryczną: 

Oznaczenie zawartości fenoli lotnych polega na wydzieleniu ich przez destylację z roztworu 
kwaśnego i następnie bromowaniu w środowisku kwaśnym roztworem bromianowo – 
bromkowym.  
 
Po zbadaniu obecności i zawartości fenoli w laboratorium zakładowym, ścieki kierowane są 
do oczyszczalni. 
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Zasadę oczyszczania ścieków przedstawia Rysunek 5.  
 
 

 

 
Rys. 5. Zasada oczyszczania ścieków  [4] 

 
 

W procesach oczyszczania ścieków stosuje się metody mechaniczne, chemiczne, 
biologiczne. W zależności od rodzaju ścieków proces oczyszczania powinien być tak 
pomyślany, aby przy minimalnym nakładzie kosztów uzyskiwać najwyższy możliwy stopień 
oczyszczenia. W tym celu stosuje się jedną lub kilka z wymienionych metod. 

Ścieki zawierające w swoim składzie fenol  bardzo trudno ulegają  oczyszczaniu. Jedną     
z  metod jest oczyszczanie biologiczne. 
We wszystkich metodach biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą następujące procesy: 
– rozkład substancji organicznych do CO2, H2O i NH3 
– nitryfikacja, czyli utlenianie NH3 za pomocą bakterii do azotynów, a następnie do 

azotanów 
– denitryfikacja, czyli przemiana azotanów do azotu gazowego – N2. 

Tradycyjne „złoże zraszane” to wielki betonowy zbiornik, z usypana warstwą  tłuczonych 
kamieni. Takie złoże zrasza się od góry ściekami, na powierzchni kamieni rozrasta się błona 
biologiczna, a między kamieniami jest dość powietrza. Złoże takie musi dojrzewać do pracy. 
Odpowiednio dojrzałe złoża są w stanie radzić sobie nawet z substancjami mało podatnymi na 
rozkład bakteryjny jakimi są fenole.  
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4.3.2. Pytania sprawdzające 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonywania ćwiczeń. 
1. Jakie znasz źródła zanieczyszczeń wody? 
2. Od czego uzależnia się wybór metody oczyszczania ścieków przemysłowych? 
3. Jakimi metodami można oczyszczać ścieki przemysłowe? 
4. Jakie zagrożenie dla wód niosą ścieki zawierające fenol? 

 
 

4.3.3.Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zaprojektuj sposób oczyszczania ścieków zawierających fenol. Dobierz procesy 
i urządzenia. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) przypomnieć sobie wiadomości dotyczące oczyszczania ścieków. Wiadomości te 
znajdziesz w jednostce modułowej 311[31]. O2.03  „Ochrona hydrosfery”. 

2) przypomnieć sobie na czym polegają poszczególne etapy oczyszczania ścieków, 
3) określić metodę oczyszczania ścieków zawierających fenol, 
4) zaprojektować sposób oczyszczania ścieków fenolowych. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy:  
– pakiet edukacyjny dotyczący „Ochrony hydrosfery”. 

 
Ćwiczenie 2 

Wskaż źródła, z których do wód powierzchniowych mogą przedostać się następujące 
zanieczyszczenia: 
 

Rodzaj zanieczyszczenia Źródło 
fenole 
 

 

związki azotu i fosforu 
 

 

oleje i smary 
 

 

związki metali ciężkich 
 

 

ropopochodne 
 

 

bakterie chorobotwórcze 
 

 

pestycydy 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 

1) przeanalizować zależności między rodzajem zanieczyszczenia a ich źródłem, 
2) przyporządkować rodzaj zanieczyszczeń do określonego źródła.  
 

Wyposażenie stanowiska pracy:  
– literatura pkt 6. 

 
 

4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
 
Czy potrafisz? Tak Nie 
1) określić źródła zanieczyszczeń wody? □ □ 
2) podać metody oczyszczania ścieków przemysłowych? □ □ 
3) wyjaśnić,  jakie  procesy  technologiczne  i  urządzenia  stosuje  się  
   w oczyszczalniach ścieków? 

□ □ 

4) wyjaśnić jakie zagrożenie dla wód niosą ścieki zawierające fenol? □ □ 
5) uzasadnić konieczność biologicznego oczyszczania ścieków zawierających 
   fenol? 

□ □ 
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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 pytań testowych. 
4. Test zawiera 20 pytań wielokrotnego wyboru. 
5. Dodrze zastanów się nad wyborem prawidłowej odpowiedzi 
6. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej 

rubryce znak 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 czas wolny. 

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

      Powodzenia 
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ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1. Fenol w Karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej jest oznaczony zwrotem  

R 24/25 i R 43. Korzystając z informacji zamieszczonej w tabeli. Szkodliwość fenolu dla 
zdrowia ludzkiego polega na tym, że jest: 
Nr zwrotu 
R 

Opis zagrożenia Nr zwrotu R Opis zagrożenia 

R 22 Szkodliwy po spożyciu R 43 Powoduje oparzenia 
R 23/25 Działa szkodliwie przez drogi 

oddechowe i po połknięciu 
R 36 Działa drażniąco na oczy 

R 24/25 Działa toksycznie w kontakcie ze 
skórą i po połknięciu 

R 38 Działa drażniąco na skórę 

R  28 Bardzo toksyczny po spożyciu R 45 Może być rakotwórczy 
 
     a)  toksyczny przez drogi oddechowe, może być rakotwórczy, 
     b)  drażniący przez drogi oddechowe, powoduje oparzenia, 

c)  toksyczny w kontakcie ze skórą i po spożyciu, powoduje oparzenia, 
     d)  drażniący dla oczu, powoduje oparzenia. 
 
2. Fenol należy składować w magazynach: 

a) ogrzewanych, 
b) chłodniach, 
c) bez wentylacji, 
d) dobrze wentylowanych. 

3.   Spośród podanych związków chemicznych wskaż ten, który przedstawia cząsteczkę 
kumenu: 

 
 

 
      a)                                     b)                                  c)                                   d) 
 

4.  Za optymalny zakres temperatur prowadzenia procesu utleniania kumenu uważa się: 
a) <120 – 130 0C> 
b) <110 – 120 0C> 
c) <100 – 110 0C> 
d) <90 – 100 0C> 
 

5.  Utlenianie kumenu należy prowadzić w ściśle określonej temperaturze. Temperaturę tę 
     należy utrzymywać ze względu na: 

a) groźbę wybuchu, 
b) uzyskanie wyższej wydajności, 
c) zachodzącą reakcję endotermiczną, 
d) możliwość przegrzania układu. 
 
 
 

CH2-CH3 CH3-CH-CH3 CH3-CH-CH2-CH3 CH2-CH2-CH3 
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6. Aparat, przedstawiony na rysunku, w procesie otrzymywania fenolu i acetonu z kumenu   
     stosowany jest do: 
 

a) zobojętniania mieszaniny poreakcyjnej, 
b) wymiany ciepła 
c) utleniania kumenu, 
d) rektyfikacji.                                                                                    

  
 
 
7. Surowcami  węglowodorowymi używanymi w produkcji fenolu metoda kumenową są: 

a) benzen i propen, 
b) benzen i propan, 
c) toluen i propan, 
d) toluen i propen. 
 

8. Wodoronadtlenek kumenu powstaje w wyniku reakcji: 
a) rodnika nadtlenkowego z kumenem, 
b) rodnika nadtlenkowego z tlenem, 
c) rodnika kumylowego z kumenem, 
d) rodnika kumylowego z tlenem. 

 
9. Niekorzystny wpływ na wydajność reakcji utleniania kumenu ma:  

a) zobojętnienie środowiska reakcji, 
b) zalkalizowanie środowiska reakcji, 
c) zakwaszenie środowiska reakcji, 
d) nadmiar jednego z surowców. 

 
10.  Fenolu nie można otrzymać: 

a) z kwasu nadbenzoesowego, 
b) z kwasu benzenosulfonowego, 
c) z kwasu benzoesowego, 
d) z chlorobenzenu. 
 

11. Zobojętniona mieszanina po rozkładzie wodoronadtlenku kumenu zawiera: 
a) 55% acetonu i 35% fenolu, 
b) 55% fenolu i 35% acetonu, 
c) 20% acetonu i 70% fenolu, 
d) 20% fenolu i 70% acetonu. 
 

12. Optymalna temperatura rozkładu wodoronadtlenku kumenu to: 
      a)  400C, 

b)  500C, 
c)  600C, 
d)  700C. 
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13. Reakcja rozkładu wodoronadtlenku kumenu zachodzi pod wpływem: 
a) wodorotlenku sodu, 
b) wodorotlenku potasu, 
c) kwasu solnego, 
d) kwasu siarkowego. 
 

14.  Przedstawiony na rysunku aparat stosowany w syntezie fenolu i acetonu z kumenu to: 
 
a) wymiennik ciepła, 
b) kolumna rektyfikacyjna,                                                      
c) reaktor,                                                                    
d) skraplacz. 

 
 
 
 
 
 
15. Fenol zaliczany jest do następującego rodzaju zanieczyszczeń wody: 

a) chemiczne nieorganiczne, 
b) chemiczne organiczne, 
c) biologiczne, 
d) fizyczne 

 
 
16. Produktami ubocznymi w procesie produkcji fenolu metodą kumenową są:  

a)   metylostyren i acetofenon 
b)   acetofenon i aceton, 
c)   benzen i propylene, 
d)   styren i aceton. 
 

17. Do produkcji kaprolaktamu, zgodnie z normą, należy użyć fenolu technicznego S.A. 
    (fenol syntetyczny otrzymywany metodą kumenową) gatunek I.   
 

Wymagania Gatunek I Gatunek II 
temperatura krystalizacji, 0C, nie niższa niż 40,6 40,2
zawartość tlenku mezytylu,% m/m, nie więcej niż 0,005 -
zawartość wody,,% m/m, nie więcej niż 0,2 0,3
zawartość siarki całkowitej,,% 5 m/m, nie więcej niż 0,0002 -

 Źródło: fenol techniczny S.A. PN – 85/C-97020.02 
 
    Partia fenolu o następujących parametrach: temperatura krystalizacji 40,20C, zawartość 
     tlenku mezytylu o  0,0048%, zawartość wody 0,19%, zawartość siarki całkowitej   
     0,0002% spełnia: 

a) wszystkie parametry  wymaganej normy, 
b) żadnego z parametrów  wymaganej normy, 
c) dwa parametry wymaganej normy, 
d) trzy parametry wymaganej normy. 
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18. Zużyty osad po oczyszczaniu ścieków przemysłowych metodą biologiczną należy po 
     oddzieleniu: 

a) zutylizować przez spalenie, 
b) zużyć jako nawóz, 
c) przemyć roztworem kwasu nieorganicznego i ponownie wykorzystać, 
d) przemyć roztworem wodorotlenku i ponownie wykorzystać. 
 

19. Magazynowanie wodoronadtlenku kumenu jest niedopuszczalne ze względu na jego: 
a) wysoką łatwopalność, 
b) wybuchowy rozkład, 
c) gwałtowność w reagowaniu z substancjami organicznymi, 
d) gwałtowność w reagowaniu z substancjami nieorganicznymi. 
 

20. W produkcji kumenu metodą alkilowania benzenu propylenem, jako katalizatora używa 
się: 

a) Fe2O3, 
b) Cr2O3, 
c) MnCl2, 
d) AlCl3. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko.......................................................................................... 
 
Wytwarzanie acetonu i kumenu z fenolu 
 
 
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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