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Лабораторна робота №6 

1. Тема. Отримання поліетиленфталату конденсацією етиленгліколю та 

фталевого ангідриду 

2. Мета: ознайомитися зі способом отримання лінійного поліестеру з 

використанням ангідриду дикарбонової кислоти; отримати навички 

дослідження кінетики поліконденсаційних процесів. 

Обладнання та реактиви: ангідрид фталевий – 14,8 г*; етиленгліколь – 

6,4 г; калій гідроксид 0,1 н спиртовий розчин – 150 мл; спиртобензольна суміш 

(1:1 об.) – 100 мл; фенолфталеїну спиртовий розчин (індикатор); калька. 

Примітка: 

* − замість фталевого ангідриду може бути запропонований інший реагент (малеїновий, 

метилтетрагідрофталевий або янтарний ангідриди). В цьому випадку наважку ангідриду слід 

перерахувати. 

стакан порцеляновий або круглодонна колба ємкістю 200-250 мл, оснащені 

щільною кришкою з отвором під термометр*; термометр з діапазоном вимірів 

100-300°С; колба конічна ємкістю 100-250 мл – 3 шт.; бюретка ємкістю 25-50 

мл; шпатель. 

Примітка:*замість кришки з отвором можна використовувати скляну лійку, фторопластову 

пластину. 

ваги аналітичні з дискретністю 0,01 г, різноваги; плитка електрична; баня 

піщана; азбестова або склотканина. 

3. Теоретична частина 

3.1 Основні закономірності реакції поліконденсації 

Поліконденсація поряд з полімеризацією є одним з основних методів 

одержання полімерів. Поліконденсацією називається ступеневий процес 

одержання полімерів з дво- чи поліфункціональних сполук, який 

супроводжується в більшості випадків виділенням низькомолекулярних 

продуктів (води, спиртів, галогеноводнів та ін.).  

Необхідною умовою поліконденсації є участь в реакції молекул, кожна з 

яких містить дві чи більше функціональні групи, здатні взаємодіяти між собою. 

Якщо молекули вихідних мономерів містять по дві функціональні групи, 

зростання полімерного ланцюга відбувається в одному напрямі та утворюються 



лінійні макромолекули. Наявність в молекулах вихідних мономерів більше 

двох функціональних груп призводить до утворення розгалужених 

макромолекул чи зшитих (тривимірних) структур. Біфункціональні сполуки 

можуть містити функціональні групи однакової чи різної будови. В наслідок 

кожного акту взаємодії утворюється продукт з кінцевими функціональними 

групами, здатними до подальшої взаємодії. Наприклад, поліаміди можна 

одержати з діамінів і дикарбонових кислот:  

 

за іншим способом поліаміди отримують з амінокислот, наприклад: 

 

Поліконденсація (залежно від природи функціональних груп) може бути 

гомофункціональна та гетерофункціональна. 

Приклад гомофункціональної поліконденсації:  

 

         гліколь                  гліколь                    поліетер 

Приклад гетерофункціональної поліконденсації:  

 

Поліконденсація (залежно від константи рівноваги) буває:  

рівноважна (зворотна) Кр1000 (поліестери, поліаміди); 



нерівноважна (незворотна) Кр>1000 (фенолоформальдегідні олігомери). 

При поліконденсації велике значення має дотримання стехіометричного 

співвідношення між мономерами, що є основною умовою одержання полімерів 

високої молекулярної маси. Якщо співвідношення мономерів в суміші 

еквімолекулярне, тобто функціональні групи обох типів мономерів містяться в 

рівних кількостях, процес поліконденсації перебігає до кінця, до досягнення 

динамічної рівноваги процесу. Якщо в реакційній суміші один з мономерів 

міститься в надлишку, то процес поліконденсації відбувається до тих пір, поки 

витратиться мономер, який присутній в меншій кількості. В цьому випадку в 

момент завершення реакції в макромолекулах полімеру на обох кінцях будуть 

знаходитись однакові функціональні групи компонента, який знаходився в 

надлишку в реакційному середовищі. Це призведе до зупинки процесу 

поліконденсації і, відповідно, до зниження молекулярної маси полімеру. 

Аналогічний результат спостерігається, якщо, наприклад, у вихідну суміш двох 

біфункціональних сполук ввести монофункціональну. Монофункціональна 

сполука блокує функціональні групи іншого типу, в наслідок чого зупиняється 

процес поліконденсації і виникають більш низькомолекулярні продукти 

(олігомери). Стехіометричність співвідношення вихідних сполук на протязі 

процесу може порушуватись, якщо ці сполуки мають різну леткість, а також 

якщо під час реакції з різних причин відбувається зміна природи 

функціональних груп. Підвищення температури (до певних меж) прискорює 

реакцію поліконденсації, полегшує видалення низькомолекулярного продукту, 

що при рівноважній поліконденсації призводить до зміщення рівноваги 

праворуч (в бік одержання більш високомолекулярних полімерів). 

Поліконденсація часто ускладнюється побічними реакціями циклізації, в які 

можуть вступати як вихідні мономери, так і більш високомолекулярні проміжні 

продукти. Це відбувається, наприклад, при взаємодії янтарної кислоти з 

діамінами:  



 

Поліконденсацію можна проводити в розплаві, розчині, на поверхні 

розподілу двох фаз і в твердій фазі. Поліконденсація в емульсії поки не 

знайшла широкого застосування.  

3.2. Поліетери та поліестери 

Залежно від будови ланцюга розрізняють: 

поліетери, які містять в макромолекулі простий етерний зв’язок:  

 

поліестери, які містять в структурі макромолекули складний естерний 

зв’язок:  

 

Крім цього, поліетери та поліестери бувають карболанцюгові, в яких 

етерні чи естерні угрупування знаходяться в бічному ланцюгу, і 

гетероланцюгові, які мають ефірні угрупування в основному ланцюгу 

макромолекули.  

Ланки гетероланцюгових поліетерів та поліестерів бувають: 

 аліфатичні  

 ароматичні  

 гетероциклічні.  

Відповідно до цього, гетероланцюгові поліефіри поділяють на три групи. 

Також можуть бути і змішані гетероланцюгові поліефіри. Відносно до 

нагрівання поліетери та поліестери бувають:  

1) термопластичні (одержані на основі сполук, які містять по дві 

функціональні групи);  



2) термореактивні (одержані на основі взаємодії сполук, які містять 

більше двох функціональних груп чи містять в своєму складі не тільки 

відповідну для поліконденсації кількість функціональних груп, а ще й подвійні 

(ненасичені) зв’язки).  

Поліестери (виходячи з виду сировини і технологічних особливостей) 

поділяють на: 

 лінійні поліестери (насичені та ненасичені); 

 полікарбонати; 

 алкідні полімери. 

3.2.1. Поліетилентерефталат 

Поліетилентерефталат – насичений лінійний (термопластичний) 

поліестер етиленгліколю і терефталевої кислоти, який отримав велике 

промислове значення. Синтетичні волокна отримали назву ЛАВСАН 

(Лабораторія Високомолекулярних Сполук Академії Наук). В промисловості 

поліетилентерефталат (ПЕТФ) зазвичай одержують переестерифікацією 

диметилтерефталату етиленгліколем. Процес відбувається у дві стадії. 

Спочатку під час нагрівання в присутності каталізатору відбувається 

переестерифікація:  

 

                                                                    ди(β-гідроксіетил)терефталат  

Каталізатори: ацетати цинку, кальцію, магнію, кобальту, свинцю. Потім 

під час другого етапу ди(β-гідроксіетил)терефталат під час нагрівання у вакуумі 

піддається поліконденсації з виділенням етиленгліколю:  

 

                                           поліетилентерефталат  

Перша стадія може бути реалізована ще декількома способами:  

а) взаємодією терефталевої кислоти і етиленгліколю:  



 

Процес протікає за температури 200
0
С в присутності каталізаторів 

(ацетатів металів, фосфорної кислоти, органічних сполук титану);  

б) взаємодією терефталевої кислоти з окисом етилену:  

 

Процес протікає за температури 110
0
С в присутності каталізаторів (амінів, 

сульфідів, фосфітів, солей та оксидів лужних металів).  

Переважне застосування переестерифікації диметилтерефталату замість 

поліконденсації терефталевої кислоти та етиленгліколю пояснюється тим, що 

естер легше очищується від домішок, а метанол, який виділяється внаслідок 

переестерифікації, легше відганяється, ніж вода, яка утворюється при 

використанні терефталевої кислоти.  

Технологічний процес одержання ПЕТФ переетерифікацією диметилового 

естеру терефталевої кислоти з етиленгліколем складається з наступних стадій:  

1) підготовка сировини;  

2) переестерифікація диметилового естеру терефталевої кислоти з 

етиленгліколем (за температури 200-230
0
С на протязі 4-6 год.);  

3) поліконденсація диглікольтерефталату (за температури 280
0
С на протязі 

3-5 год. до одержання полімеру заданої в’язкості);  

4) охолодження і подрібнення полімеру.  



Молекулярна маса одержаного ПЕТФ знаходиться в межах 15000-30000. 

Експлуатуватися поліетилентерефталат може як в кристалічному, так і в 

аморфному стані. Кристалічний поліетилентерефталат являє собою твердий, 

непрозорий і безбарвний матеріал, а аморфний – твердий і прозорий. Ступінь 

кристалічності регулюється відпалом, при якому температура варіюється між 

температурами склування і плавлення. Випускається товарний 

поліетилентерефталат у вигляді гранул розміром 2-4 мм. Поліетилентерефталат 

на російському ринку має позначення – ПЕТ, але іноді зустрічаються РЕТ або 

ПЕТФ, а аморфний поліетилентерефталат – АРЕТ. Спочатку ПЕТФ випускався 

в промисловому масштабі як волокноутворюючий полімер, сьогодні ж він 

займає провідне місце у виготовленні полімерної упаковки і є за темпом 

зростання споживання самим затребуваним полімерним матеріалом. На ринку 

волокноутворюючих поліетилентерефталат відомий під торговими марками – 

поліестер і лавсан. ПЕТФ має високу ударостійкість і міцність, стійкий до 

стирання і деформацій при вигині і розтягуванні. Всі ці характеристики 

зберігаються за температури від ‒40°С до +60°С. Відрізняється ПЕТФ низькою 

гігроскопічністю і низьким коефіцієнтом тертя, а під дією УФ випромінювань 

розкладається. Робоча температура виробів з ПЕТФ варіюється від ‒60°С до 

+170°С. Зовнішній вигляд і здатність світлопропускання (90%) листів з ПЕТФ, 

такі ж, як і у прозорого оргскла (поліметилметакрилату) і полікарбонату. ПЕТФ 

є хорошим діелектриком і навіть у присутності вологи при температурі 180°С 

його електричні властивості практично не змінюються. Крім того, ПЕТФ має 

високу хімічну стійкість до лугів, кислот, спиртів, солей, мінеральних масел, 

парафіну, жирів, до ефіру і до бензину. Також має підвищену стійкість до 

впливу водяної пари; добре розчиняється в бензені, ацетоні, етилацетаті, 

толуені, чотирихлористому вуглеці, метилетилкетоні, метиленхлориді, 

хлороформі. Листи ПЕТФ, також як і полікарбонату, полістиролу і оргскла, 

добре склеюються.  

3.2.2. Поліетиленфталат 

Поліетиленфталат отримують поліконденсацією етиленгліколю та 

фталевого ангідриду. Спочатку отримують кислі естери: 



 

Потім відбувається взаємодія кислих естерів між собою, а також з 

вихідним ангідридом та гліколем з утворенням кислих та нейтральних естерів, 

наприклад: 

 

Вільні карбоксильні групи можуть взаємодіяти з ОН-групами спирту з 

утворенням високомолекулярних сполук типу: 

 

В залежності від співвідношення вихідних речовин та умов реакції можна 

отримати полімери різної консистенції: від в’язкої рідини до твердого продукту 

з температурою плавлення 55-63
○
С. Поліетиленфталат на відміну від 

поліетилентерефталату не кристалізується. Розчиняється у ацетоні, 

циклогексаноні, спиртово-бензойній суміші. Молекулярна маса може досягати 

1500.  

Поліестери на основі фталевої кислоти порівняно дешеві, мають низьку 

леткість, добрі діелектричні показники та достатню стійкість до бензину, масел 

та жирів, особливо за кімнатної температури. Поліетиленфталат 

використовують для пластифікації ПВХ. 

3.2.3. Алкідні полімери 

До термореактивних гетероланцюгових складних поліефірів відносяться 

алкідні полімери і ненасичені поліестери. Лакофарбові матеріали на основі 

синтетичних смол поліконденсаційного типу складають великий обсяг від 



випуску всієї лакофарбової продукції. Більшість поліконденсаційних 

плівкоутворюючих – це термореактивні олігомери з молекулярною масою 600–

4000 (алкідні, аміноальдегідні, фенолальдегідні, епоксидні, кремнійорганічні, 

поліуретанові та ін.).  

Алкідні смоли (алкіди) – це продукти поліконденсації 

низькомолекулярних багатоатомних спиртів з багатоосновними кислотами чи 

їх ангідридами (головним чином з фталевим ангідридом). До алкідних 

полімерів відносять:  

 гліфталеві (гліцерин + фталевий ангідрид); 

 пентафталеві (пентаеритрит + фталевий ангідрид); 

 етріфталеві (етріол або триметилолпропан + фталевий ангідрид). 

Деякі автори до алкідних смол відносять і поліетиленфталат. 

Поліконденсацію гліцерину з фталевим ангідридом виконують при 

еквівалентному співвідношенню функціональних груп – фталевого ангідриду (3 

моль) і гліцерину (2 моль) за температури 159-800С. Взаємодія цих сполук має 

досить складний характер. На першій стадії проходить реакція розкриття 

ангідридного циклу (приєднання) з виділенням тепла з великою швидкістю у 

гомогенному середовищі без виділення води – утворюються кислі естери, які 

містять кінцеві кислотні і гідроксильні групи, здатні до подальшої естерифікації 

(ендотермічний процес) спочатку с утворенням полімерів лінійної будови, а 

потім (за більш високих температур) з перетворенням їх в розгалужені і потім – 

в полімери просторової будови: 

 



Виділення води починається після завершення реакції близько до 50%, коли всі 

ангідридні групи фталевого ангідриду практично витрачені. Подальша друга 

стадія являє собою естерифікацію карбоксильних груп спиртовими: 

 

і т.д. до утворення полімеру наступної будови: 

 

Застосовують алкідні смоли в якості плівкоутворювачів лакофарбових 

матеріалів. Лаки та емалі на основі модифікованих алкідних смол застосовують 

для фарбування вагонів, літаків, човнів, станків та ін. З композицій алкідних 

смол з карбамідо- і меламіноформальдегідними смолами отримують емалі для 

фарбування автомобілів, велосипедів, різних приладів і обладнання. Емалями 

на основі невисихаючих олій алкідних смол в суміші з нітроцелюлозою 

фарбують автомобілі (автонітроемалі), промислове обладнання, шкіру. 

Алкідні смоли застосовують для виготовлення друкарських фарб, клеїв та ін. 

4. Техніка безпеки 

Фталевий ангідрид ‒ це органічна сполука, ангідрид фталевої кислоти. 

Білі лускоподібні кристали. Його відносна молекулярна маса становить 148, 

температура плавлення +130,8 °C, кипіння +284,5 °C. Важко розчиняється у 

холодній, добре ‒ у гарячій воді, утворюючи фталеву кислоту. Пара і пил 

фталевого ангідриду викликають сильне подразнення слизових оболонок очей і 

верхніх дихальних шляхів. У разі дії фталевого ангідриду на шкіру виникають 

червоні плями, зрідка пухирі, що нагадують пухирі при опіках. Фталевий 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%80


ангідрид ‒ горюча речовина. Дня гасіння пожежі застосовують розпилену воду 

або повітряно-механічну піну, при об’ємному гасінні ‒ пар або газові засоби 

(азот, діоксид вуглецю). У якості первинних засобів гасіння використовують 

пінні, порошкові, з діоксидом вуглецю вогнегасники, а також пісок або кошму. 

Фталевий ангідрид за ступенем впливу на організм відноситься до 

високонебезпечних речовин (2-й клас небезпеки). Гранично допустима 

концентрація в повітрі робочої зони ‒ 1 мг/м³. При роботі з фталевим 

ангідридом необхідно забезпечити герметизацію апаратури, механізацію 

відвантаження, загальнообмінну, а в місцях можливого пиління і місцеву 

витяжну вентиляцію. При попаданні на шкіру її обробляють ватним тампоном, 

змоченим в етиловому спирті, потім промивають великою кількістю розчину 

бікарбонату натрію з масовою часткою 1%. 

Етиленгліколь ‒ горюча речовина. Температура спалаху випарів 

становить 120°C. Температура самозаймання 380°C. Температурні межі 

запалення парів у повітрі,°С: нижня ‒ 112, верхня ‒ 124. Межі займання парів у 

повітрі від нижнього до верхнього, 3,8-6,4% (за об’ємом). Етиленгліколь ‒ 

токсичний. Летальна доза при одноразовому пероральному вживанні становить 

100-300 мл етиленгліколю (1,5-5мл на 1 кг маси тіла). Токсичність 

етиленгліколю полягає в тому, що він є судинною та протиплазматичною 

отрутою, яка викликає дегенерацію судин і пошкодження нирок за рахунок 

відкладення в них оксалатів. Має відносно низьку леткість при нормальній 

температурі, пари володіють не такою високою токсичністю і становлять 

небезпеку лише при хронічному вдиханні. Певну небезпеку становлять тумани, 

проте при їх вдиханні про небезпеку сигналізують подразнення та кашель. 

Протиотрутою при отруєнні етиленгліколем є етанол і 4-метилпіразол.  

 

5. Експериментальна частина 

У заздалегідь зважений порцеляновий стакан чи круглодонну колбу 1 

(рис. 1) завантажують етиленгліколь і нагрівають до температури 60-80
○
С. Тоді 

додають ангідрид і ретельно перемішують реаґенти. Потім стакан закривають 

кришкою 2 і встановлюють на піщану баню 3 з електроплиткою 4. В отвір 



кришки встановлюють термометр 5 так, щоб його кулька була занурена в суміш 

реаґентів, але не торкалася дна. Верхню частину стакана і обідок піщаної бані 

обертають тканиною 6 і включають обігрів. 

 

Рис. 1. Установка для процесу поліестерифікації ангідриду етиленгліколем 

 

Після досягнення температури 130-135°С, її підтримують за допомогою 

періодичного відключення або регулювання потужності нагріву плитки 

протягом 1 год. Реакційна маса перетворюється на в’язкий розплав. Потім 

температуру піднімають до 180-200°С. Кристали ангідриду, що утворюються на 

стінках стакана і внутрішній поверхні кришки, слід періодично зчищати і 

перемішувати з реакційною масою. Цю операцію обов’язково слід виконувати 

перед відбором проб для визначення кислотного числа (КЧ), середньочислової 

молекулярної маси і середнього ступеня полімеризації̅. Проби відбирають після 

досягнення температури маси 135°С, а потім – кожні 30 хвилин протягом 

всього процесу. Для цього з кульки термометра, вилученого зі стакану, 

акуратно переносять на заздалегідь зважену фарфорову чашку 0,2-0,3 г 

реакційної маси. Точну масу проби визначають за приростом маси. Для 

кожного часу відбирають 2 паралельних проби. Процес закінчують при 

досягненні певного кислотного числа (1-25). Після закінчення процесу 

визначають вихід продукту за різницею мас стакану (колби) після синтезу і до 

завантаження реагентів, врахувавши маси відібраних проб. 



Визначення кислотного числа (КЧ) 

До точно зваженої проби (0,2-0,3 г) додають 20-30 мл спиртобензенової 

суміші і перемішують вміст до повного розчинення проби. Розчин кількісно 

переносять в конічну колбу, додають 3-4 краплі індикатора фенолфталеїну і 

титрують 0,1 н спиртовим розчином КОН до появи блідорожевого забарвлення, 

що не зникає протягом 10-15 с. Паралельно проводять холостий дослід з тією ж 

кількістю розчинника, але без проби реакційної маси.  

КЧ визначають за формулою: 

КЧ =56,1(V − V0) N/m                                      (1) 

де 56,1 – еквівалентна маса КОН;   

    V иV0 – об’єми титранту, що пішли на титрування аналізованої проби і 

холостого досліду, мл;  

    N – концентрація титранту, екв/л (мекв/мл); 

    m – маса проби, г. 

За шукану величину КЧ приймають середнє арифметичне значень КЧ, 

отриманих аналізом двох паралельних проб. 

Середньочислову молекулярну масу розраховують за формулою: 

Мn = 1000/(V − V0)= 56100/КЧ                                  (2) 

Середній ступінь полімеризації знаходять за співвідношенням: 

ṅ =56100/спз ∙КЧ                                                (3) 

де спз − еквівалентна маса складової повторюваної ланки поліестеру.  

Отримані дані і розраховані величини заносять в таблицю, яку наводять у звіті: 

Таблиця 1 

Дані аналітичного контролю процесу отримання і характеристики поліестеру 

№ з/п Т °С Час від m, г (V −V0), мл КЧ Мn ̅n 

  

виходу на 

     

  

режим, хв. 

     



        

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Написати схему і постадійний механізм процесу поліестерифікації. 

2. Написати постадійну схему поліестерифікації з використанням діолу і 

ангідриду дикарбонової кислоти. 

3. Як можна пояснити запропонований в методиці температурно-часовий 

режим процесу? 

4. Що таке кислотне число (КЧ) продукту, коли і чому використовують цю 

характеристику? Як визначають КЧ? 

5. Які технологічні чинники впливають на молекулярну масу продуктів 

поліконденсації? 

6. У чому полягають особливості промислового способу отримання 

поліетилентерефталату і чим вони обумовлені? 

7. У яких сферах практичного застосування, і в яких матеріалах 

використовують поліестери? 

8. Алкідні смоли та їх застосування. 
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