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Лабораторна робота №5 

1. Тема. Синтез полімерів методом поліконденсації 

2. Мета роботи: дослідити синтез полімерів методом поліконденсації. 

Визначити вплив каталізаторів на процес поліконденсації. 

Знати: 

 загальні відомості про поліконденсацію; 

 вплив каталізаторів на процес поліконденсації; 

 переваги та недоліки кожного з них; 

 властивості вихідних речовин та готових продуктів. 

Вміти:  

 провести поліконденсацію і отримати полімери;  

 написати рівняння реакції поліконденсації одержання резорцино- та 

сечовино-формальдегідних смол. 

 написати просторову структуру продукту поліконденсації резорцину 

з формальдегідом; 

 зробити висновки до роботи. 

 

3. Теоретична частина 

Поліконденсація ‒ це процес утворення полімерів із поліфункціональних 

мономерів з виділенням побічної низькомолекулярної речовини. Реакції 

поліконденсації мають ступінчатий характер, оскільки кожний акт взаємодії 

функціональної групи приводить до утворення стійкої сполуки димеру, 

тримеру і олігомеру. По мірі використання вихідних речовин починають 

реагувати один з одним димери, тримери і олігомери. 

Реакції поліконденсації проходять дуже повільно. Для їх прискорення 

застосовують каталізатори: ацетати, бензоати, сульфати та інші солі феруму(ІІ), 

цинку, плюмбуму(ІІ), мангану(ІІ), алюмінію, а також гідроксиди металів, 

кислоти, аміносполуки тощо. 

Поліконденсація принципово відрізняється від реакцій полімеризації:  



– реакція протікає ступенево. Будь-які дві присутні в реакційному 

середовищі молекули з різними функціональними групами можуть вступати в 

реакцію;  

– вихідні речовини практично всі вступають в реакцію вже на початковій 

стадії з утворенням ди-, три-, тетрамерів тощо; 

– тривалість реакції є найважливішим чинником, що дозволяє отримувати 

полімери з великою молекулярною масою та дотриманням умови 

еквівалентності функціональних груп. 

Розрізняють три стадії процесу поліконденсації:  

– стадія зародження росту ланцюга високомолекулярної сполуки настає в 

результаті реакцій двох функціональних груп молекул;  

– стадія росту ланцюга відбувається за рахунок проміжних продуктів 

реакції з вихідними речовинами. Залежно від концентрації вихідних речовин на 

кінці ланцюга можуть бути різні функціональні групи;  

– стадія закінчення росту ланцюга може настати в результаті 

нееквівалентного співвідношення вихідних речовин, хімічної зміни кінцевих 

функціональних груп, впливу побічних продуктів, зростання в’язкості 

середовища. 

Феноло-альдегідні смоли утворюються в результаті реакції альдегідів з 

фенолами або його похідних. У промисловості феноло-альдегідні смоли 

виробляють із фенолу, крезолу і ксиленолу. Із альдегідів найбільшого 

практичного використання набув формальдегід. Широке використання 

мурашиного альдегіду для виробництва конденсаційних смол пов’язане з 

певними властивостями даної сполуки. Передусім, дана сполука проявляє 

високу реакційну здатність в реакціях конденсації з фенолами та амідами. 

Поліконденсація, як будь-яка хімічна реакція, може бути рівноважною та 

нерівноважною. Якщо в результаті реакції поліконденсації разом з полімером 

утворюється низькомолекулярна речовина, яка здатна в умовах реакції 

реагувати з ним, то така поліконденсація є рівноважною. Прикладом 

рівноважної поліконденсації може бути процес поліестерифікації при взаємодії 

СООН- і ОН- груп мономеру. У випадку вилучення або відсутності 



низькомолекулярних продуктів поліконденсації процес буде нерівноважним. 

Прикладом нерівноважної поліконденсації може бути, приміром, утворення 

полісечовини з 4,4-діізоціанатофенілметану та етилендіаміну: 

 

Рівноважна поліконденсація відбувається за високої температури у 

розплаві чи у розчині мономерів та може проходити як у бік утворення 

полімеру, так і в зворотньому напрямку. Протікання процесу в значній мірі 

залежить від повноти вилучення низькомолекулярних сполук, які утворились у 

ході реакції. Прикладом рівноважної поліконденсації може бути реакція 

одержання полігексаметиленадіаміду (найлону) з гексаметилендіаміну та 

адипінової кислоти: 

nNH2(CH2)6NH2 + nHOOC(CH2)4 COOH = 

H2N[(CH2)6NHCO(CH2)4 ] n COOH + (n-1)Н2О 

Характерною ознакою процесу поліконденсації є лінійність макроланцюгів 

полімерів, які синтезовані з біфункціональних мономерів, що обумовлює їх 

кристалічність та здатність для одержання волокон. 

Як і полімеризація, процес поліконденсації може бути проведений при 

різних агрегатних та фазових станах реаґентів. Практичне значення мають 

процеси поліконденсації: в блоці (розплаві), розчині, емульсії та на межі поділу 

фаз.  

Поліконденсація в блоці (розплаві) найкраще вивчена і розповсюджена як у 

лабораторній, так і в промисловій практиці. В усіх випадках поліконденсація в 

розплаві ведеться при нагріванні еквімольної суміші мономерів при відсутності 

розчинника при температурі на 15-20
○
С вище за температуру плавлення 

полімеру, що утворюється. Високотемпературна поліконденсація в розплаві в 

більшості випадків застосовується для рівноважних процесів. 



Перевагами даного методу є можливість утворення полімерів з мономерів 

із низькою реакційною здатністю, високий вихід, ступінь чистоти полімеру, 

простота технологічної схеми та можливість використання полімера у вигляді 

розплаву для формування волокон та плівок.  

Недоліками поліконденсації в розплаві є необхідність використання 

термічностійких сполук, велика тривалість процесу та необхідність його 

проведення за високих температур, що призводить до деструкції утвореного 

полімеру. Також суттєвим недоліком є різке підвищення в’язкості середовища 

на заключних стадіях процесу, що призводить до ситуації, коли швидкість 

взаємодії функціональних груп залежить не від їх активності, а від швидкості 

дифузії макромолекул, що їх містять. Збільшення в’язкості утруднює також 

вилучення із системи низькомолекулярних побічних продуктів, що є 

необхідною умовою одержання полімерів. 

Поліконденсація в розчині дозволяє різко знизити в’язкість середовища і 

перешкодити переходу кінетики процесу в дифузійну область, а це в свою 

чергу дозволяє одержати більш високомолекулярні продукти. Крім цього, 

поліконденсація в розчині значно покращує відведення тепла і тим самим 

виключає місцеві перегріви, які виникають у розплаві і призводять до побічних 

реакцій. Підбираючи розчинник, можна інтенсифікувати також вилучення 

низькомолекулярних продуктів (води), які відганяються у вигляді азеотропів з 

висококиплячим розчинником, наприклад, якщо в реакційну суміш додати 

толуен, що кипить при 110
0
С, вода буде відганятися у вигляді 20 % (по воді) 

азеотропу при 84
0
С. Деякі процеси поліконденсації взагалі можуть бути 

проведені лише в розчині. Таким чином, підбираючи розчинник, можна в 

широких межах регулювати швидкість поліконденсації та зводити до мінімуму 

деякі побічні реакції. Недоліками поліконденсації в розчині є: можливість 

хімічної взаємодії розчинника з компонентами процесу поліконденсації; 

зменшення ефективності використання об’єму реактора у виробничих умовах; 

необхідність додаткових стадій виділення полімеру з розчину та регенерації 

розчинника.  



Поліконденсація в емульсії. При емульсійній поліконденсації процес 

відбувається у двофазних системах, кожна міцела якої є мікрореактором, де 

відбувається поліконденсація в розчині. Лімітувальною стадією тут є реакція 

утворення макромолекул, оскільки процеси масопереносу та дифузії в цих 

умовах значно швидші. Цей спосіб одержання полімерів головним чином 

застосовують для нерівноважної низькотемпературної поліконденсації. 

Органічні фази (мономери і розчинники) диспергують у воді, в якій знаходяться 

компоненти (солі, луги, аміни тощо), здатні зв’язувати низькомолекулярні 

продукти процесу поліконденсації. 

Міжфазова поліконденсація. Якщо компоненти поліконденсації 

знаходяться у двох фазах, які не змішуються, на межі поділу фаз або 

граничному шарі можливий процес їх взаємодії. Міжфазова поліконденсація – 

гетерогенний незворотний процес, швидкість якого лімітується швидкістю 

дифузії реаґентів до поверхні поділу фаз. Існує два типи міжфазової 

поліконденсації: на межі газ–рідина і рідина–рідина. Процес міжфазової 

поліконденсації в системі газ–рідина відбувається шляхом продування потоку 

пари одного з мономерів (часто в суміші з інертним газом) крізь шар розчину 

іншого мономеру. Причому залежно від швидкості продування встановлюється 

бульбашковий або пінний режим процесу. Полімер утворюється практично 

миттєво, обгортаючи плівкою бульбашку, що проходить крізь рідину. При 

виході бульбашки з рідини плівка розривається. Для одержання найбільш 

високомолекулярних продуктів підбирають розчинник, в якому газоподібний 

мономер не розчиняється, або реагує з утворенням речовин, що виходять зі 

сфери поліконденсації. Найпростішим прикладом міжфазової поліконденсації в 

системах рідина–рідина може бути одержання найлону – 6,6. Для цього у 

склянку наливають спочатку водний розчин гексаметилендіаміну, що містить 5-

6 % КОН. З допомогою скляної палички на поверхню водного розчину 

обережно наливають розчин дихлорангідриду адипінової кислоти в бензені. На 

поверхні поділу фаз миттєво утворюється біла плівка поліаміду. Якщо плівку 

зачепити і поступово витягувати, то вона буде безперервно утворюватися на 

межі поділу фаз до повного вичерпання одного чи обох мономерів. При цьому 



необхідно, щоб швидкість поліконденсації була великою, а процес переносу 

мономерів у зону реакції був повільним. Мала швидкість дифузії 

забезпечується нерозчинністю поліамідної плівки та малим коефіцієнтом 

розподілу гексаметилендіаміну між фазами, який становить 0,07. Перевагою 

даного методу отримання полімерів є високі швидкості та низькі температури 

реакції. Також однією з важливих особливостей міжфазової поліконденсації є 

незалежність молекулярної маси полімеру від співвідношення концентрацій 

мономерів, що має суттєве значення для технологічного втілення цього 

процесу. Найбільш поширеним промисловим варіантом міжфазової 

поліконденсації є періодичні або безперервні процеси з одночасною подачею у 

реактор розчинів обох мономерів при високоефективному перемішуванні фаз. 

4.  Техніка безпеки 

І формальдегід, і фенол, що застосовуються у виробництві фенол-

формальдегідної смоли, є отруйними і вогненебезпечними речовинами. Слід 

пам’ятати, що фенол отруйний, тому при роботі з ним, особливо при 

подрібненні фенолу, необхідно надягати гумові рукавиці, обличчя захищати 

маскою з органічного скла. Якщо фенол потрапляє на шкіру, його потрібно 

ретельно змити, використовуючи тампон вати, змочений у спирті. 

Формальдегід має канцерогенну дію на слизові оболонки, дихальні шляхи і 

викликає подразнення шкіри, тому вражені місця на тілі слід промити водою, 

2%-ним розчином соди і знову водою. 

Кислоту, що потрапила на шкіру, необхідно витерти сухою ганчіркою, а 

потім промити сильним струменем води і розчином натрій карбонату. 

Фенол-формальдегідна смола негативно впливає на організм людини: 

викликає екземи та дерматити.  

 

5. Експериментальна частина 

Обладнання та реактиви: резорцин, сечовина, формалін, щавелева 

кислота, 10% натрій гідроксид, хлоридна кислота, 20% натрій гідроксид, терези 

аналітичні, скляні пробірки, штатив із затискачем для пробірок, скляні палички, 

фарфорова чашка 



Хід роботи. 

5.1. Одержання резорцин-формальдегідної смоли в присутності кислого 

каталізатора  

У фарфоровій чашці 1 г резорцину розчиняють у 2 мл формаліну. Чисту, 

суху пробірку закріплюють у затискачі штативу і обережно наливають 0,5 мл 

НСl (концентрації 1:1). Розчин з фарфорової чашки переливають до пробірки. 

Одразу починається бурхлива екзотермічна реакція і утворюється тверда 

(пориста) смола рожевого кольору. 

 

5.2. Одержання резорцин-формальдегідної смоли в присутності лужного 

каталізатора 

У фарфоровій чашці 1 г резорцину розчиняють у 2 мл формаліну. Розчин 

переливають до пробірки, де знаходиться 0,5 мл 20% розчину їдкого натру. 

Починається екзотермічна реакція та утворюється тверда (пориста) смола 

темно-червоного кольору, яка після висушування набуває темно-вишневого 

кольору. Приготувати, як і в першому випадку, розчин резорцину і вилити його 

до пробірки, де знаходиться 0,8 мл 10% розчину NaOH. Пробірку підігрівають 

на водяній бані за температури 60-70°С. Утворюється непориста смола 

червоного кольору. 

 

5.3. Одержання резорцин-формальдегідної смоли без каталізатора 

У фарфоровій чашці розчиняють 1 г резорцину у 2 мл формаліну. Потім 

розчин виливають до пробірки і нагрівають на водяній бані до утворення смоли 

темно-коричневого кольору. 

 

5.4. Одержання сечовино-формальдегідної смоли в присутності кислого 

каталізатора 

У фарфорову чашку насипають 2 г сечовини і додають 3 мл формаліну. 

Суміш нагрівають на водяній бані 5 хвилин. Для утворення кислого середовища 

додають в охолоджену суміш 20-25 мг щавелевої кислоти. Після 

перемішування утворюється порошок білого кольору. 



 

 

 

Оформлення роботи 
 

При оформленні роботи в лабораторному зошиті треба вказати тему та 

мету роботи, описати методику синтезу та аналізу, навести схему реакції 

одержання, результати аналізів отриманого продукту. 

 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Закономірності процесу поліконденсації. 

2. Лінійні та просторові полімери, особливості їх одержання у процесі 

поліконденсації. 

3. Одержання поліестерів (приклад). 

4. Властивості та застосування фенол-формальдегідних, сечовино-

формальдегідних та резорцин-формальдегідних смол. 

5. Порівняйте методи полімеризації та поліконденсації. В чому полягають 

основні переваги та недоліки методу поліконденсації?  

6. До якого типу реакцій відноситься поліконденсація: а) приєднання; б) 

відщеплення, в) заміщення, г) ізомеризації, д) окиснення-відновлення.  

7. Вкажіть сполуки, які можна використовувати як мономери для 

поліконденсації:  

а) CH3(CH2)3COOH; 

б) NH2(CH2)2COOH; 

в) HO(CH2)3COOH; 

г) CH2=CH-COOH;  

д) HOOC-CH=CH-COOH;  

e) HOCH2CH2OH. 

8. Яка структурна формула відповідає капрону? Напишіть схему його 

отримання. 

9. Чому молекулярна маса поліконденсаційних полімерів є значно нижчою, 

ніж у полімеризаційних? 



10. Які з запропонованих систем належать до реакцій нерівноважної 

поліконденсації:  

1) гомополіконденсація 6-аміногексанової кислоти;  

2) гексаметилендіамін + дихлорангідрид терефталевої кислоти;  

3) 1,2,3-пропантріол + 1,2-бензендіова кислота + 1,2-етандіол;  

4) гексаметилендіол + гексаметилендиізоціанат. 
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