
Ćwiczenie 1 
 

Polimeryzacja emulsyjna octanu winylu 
 

Odczynniki: 

octan winylu ................................... -12,50g, 
wodorowęglan sodowy ................... - 0,50 g, 
emulgator ........................................ - 0,50 g, 
nadsiarczan amonowy .................... - 0,20 g. 
 

Aparatura: 

kolba trójszyjna o pojemności 250 cm3, 
chłodnica zwrotna, 
mieszadło mechaniczne, 
termometr do 100oC. 
 

Wykonanie ćwiczenia: 

Do kolby trójszyjnej, zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną, termometr i mieszadło, wprowadza 
się 12,5 g świeżo przedestylowanego octanu winylu i 120 cm3 wody destylowanej, w której 
uprzednio rozpuszczono 0,50 g wodorowęglanu sodowego i 0,50 g emulgatora, (np. siarczanu 
laurylosodowego). Osobno przygotowuje się roztwór 0,20 g nadsiarczanu amonowego w 15 
cm3 wody destylowanej. Zawartość kolby ogrzewa się na łaźni wodnej do temperatury 50oC i 
przy bardzo silnym mieszaniu dodaje się roztwór nadsiarczanu amonowego. Przebiegająca 
reakcja jest egzotermiczna i po jej zapoczątkowaniu zawartość kolby należy chłodzić, w celu 
utrzymania stałej temperatury ok.50oC. Polimeryzacja kończy się zwykle po upływie około 2 
godzin, na co wskazuje wyrównanie się temperatur mieszaniny reakcyjnej i łaźni wodnej. 
Pobrać próbkę ok. 2 g (powstałej emulsji) w celu oznaczenia Liczby Jodowej (instrukcja 
oznaczania Liczby Jodowej) 
 

Zagadnienia do opracowania: 

1. Przedstawić schematy reakcji przebiegających podczas kolejnych etapów polimeryzacji 
octanu winylu, uwzględnić wszystkie możliwe reakcje zakończenia łańcucha. 

2. Omówić rolę poszczególnych składników mieszaniny reakcyjnej. 
3. Wyjaśnić dokładnie mechanizm działania emulgatora w polimeryzacji emulsyjnej. 
4. Oznaczyć liczbę jodową (LJ) otrzymanego polimeru (zgodnie z metodyką opisaną 

w rozdziale VI.2 skryptu T. Prota, pt. „Ćwiczenia z chemii polimerów”). 
5. Przeprowadzić analizę błędów oznaczenia za pomocą dowolnie wybranej metody 

statystycznej. 
 



Ćwiczenie 2 
 

Kationowa polimeryzacja styrenu 
 

Odczynniki: 

styren ................................................... - 7 cm3, 
tetrachlorek tytanu ............................... - 2 cm3, 
dichloroetan (ew. dichlorometan) ....... - 50 cm3, 
metanol ................................................ - 200 cm3. 
 

Aparatura: 

kolba trójszyjna o pojemności 250 cm3, 
chłodnica zwrotna, 
wkraplacz o pojemności 10 cm3, 
mieszadło mechaniczne z uszczelnieniem, 
termometr do 50oC, 
pipeta o pojemności 2 cm3, 
łaźnia wodna z mieszaniną chłodzącą (aceton + suchy lód). 
 

Wykonanie ćwiczenia: 

Wysuszoną kolbę trójszyjną, zaopatrzoną w chłodnicę zwrotną, termometr, mieszadło i 
wkraplacz, przedmuchuje się azotem w ciągu 35 minut. Następnie do kolby wprowadza się 
50 cm3 dokładnie osuszonego dichloroetanu (ew. dichlorometanu) i schładza się do 
temperatury 05oC. Następnie suchą pipetą wprowadza się 2 cm3 tetrachlorku tytanu. 
Zawartość kolby miesza się i w ciągu 3040 minut, wkrapla się 7 cm3 świeżo 
przedestylowanego styrenu. Podczas wkraplania należy uważać, aby temperatura mieszaniny 
reakcyjnej nie wzrosła powyżej 5oC. Po wprowadzeniu całej ilości monomeru, mieszaninę 
reakcyjną miesza się jeszcze około 30 minut, a następnie powoli wylewa do 200 cm3 
metanolu. Wydzielony polimer odsącza się, przemywa metanolem i suszy na powietrzu.  
 

Zagadnienia do opracowania: 

1. Napisać równania reakcji przebiegających w poszczególnych etapach kationowej 
polimeryzacji styrenu, uwzględnić wszystkie możliwe reakcje zakończenia łańcucha. 

2.  Obliczyć wydajność reakcji polimeryzacji. 
3.  Określić zużycie katalizatora [g polimeru/g katalizatora]. 
 



Ćwiczenie 3 
 

Badanie wpływu stosunku komonomerów na przebieg kopolimeryzacji 
styrenu z bezwodnikiem maleinowym 

 

Odczynniki: 

styren ............................................................ - 24,0 g, 
bezwodnik maleinowy .................................. - 16,4 g, 
nadtlenek benzoilu) ...................................... - 0,4 g, 
chlorobenzen lub benzen .............................. - 500,0 cm3, 
aceton ........................................................... - 10,0 cm3, 
metanol ......................................................... - 10,0 cm3, 
wodorotlenek sodowy (roztwór 1%) ............ - 10,0 cm3, 
wodorotlenek amonowy (stężony) ............... - 10,0 cm3. 
 

Aparatura: 

kolba okrągłodenna o pojemności 250 cm3 ........... 4 szt., 
chłodnica zwrotna ................................................. 4 szt., 
termometr do 100oC .............................................. 1 szt., 
łaźnia wodna czteromiejscowa .............................. 1 szt. 
 
Wykonanie ćwiczenia: 
Do czterech kolb wprowadza się następujące ilości produktów: 

nr kolbki nadtlenek benzoilu styren bezwodnik maleinowy chlorobenzen 
lub benzen 

[-] [g] [g] [g] [cm3] 
1 0,10 3,5 6,6 70 
2 0,10 5,2 4,9 70 
3 0,10 6,8 3,3 70 
4 0,10 8,5 1,6 70 

Składniki wytrząsa się w kolbach, aż do całkowitego rozpuszczenia bezwodnika 
maleinowego. Roztwory ogrzewa się w łaźni wodnej w temperaturze 85oC przez 1 godzinę. 
Po ostudzeniu wytrącony osad odsącza się na lejku sitowym, przemywa chlorobenzenem (2 
razy porcjami po 50 cm3) i suszy na powietrzu.  
 

Zagadnienia do opracowania: 

1. Napisać równania reakcji zachodzących podczas syntezy (uwzględnić, że stałe 
kopolimeryzacji styrenu i bezwodnika maleinowego wynoszą odpowiednio rstyrenu=0,13; 
rbezw. malein.=0,08).  

2. Obliczyć wydajność poszczególnych reakcji kopolimeryzacji. 



Ćwiczenie 4 
 

Otrzymywanie i utwardzanie nienasyconej żywicy poliestrowej 
 

Odczynniki: 

bezwodnik maleinowy ...... - 12,3 g, 
bezwodnik ftalowy ........... - 18,5 g, 
glikol dietylenowy ............ -  28,5 g, 
hydrochinon ...................... - 0,05 g, 

styren ................................ - 25,0 g, 
pasta WCH ....................... - 7,0 g, 
naftenian kobaltu .............. - 0,10 g. 

 
Aparatura: 

reaktor o pojemności 250 cm3, 
bełkotka 
chłodnica zwrotna z nasadką destylacji próżniowej, 
termometr do 250oC, 
łaźnia olejowa, 
balon gumowy na azot. 
 

Wykonanie ćwiczenia: 

W reaktorze, zaopatrzonym w chłodnicę destylacyjną z odbieralnikiem, bełkotkę i termometr, 
umieszcza się 12,3 g bezwodnika maleinowego, 18,5 g bezwodnika ftalowego, 28,5 g glikolu 
dietylenowego i 0,05 g hydrochinonu. Następnie zawartość kolby przedmuchuje się azotem i 
rozpoczyna się ogrzewanie reaktora na łaźni olejowej, cały czas przepuszczając przez 
bełkotkę azot z szybkością zapewniającą dobre mieszanie substratów. Zawartość kolby 
ogrzewa się stopniowo do 140oC, a następnie w ciągu godziny podwyższa się temperaturę do 
190oC210oC. W tej temperaturze prowadzi się reakcję w ciągu 2 godzin. Następnie zamienia 
się bełkotkę na kapilarę połączoną z balonem gumowym napełnionym azotem i kontynuuje 
się kondensację pod zmniejszonym ciśnieniem (pompka wodna) jeszcze przez około 3 
godziny. Podczas całego procesu kondensacji pobiera się próbki do oznaczenia liczby 
kwasowej (patrz rozdział VI.4 skryptu T. Prota, pt. „Ćwiczenia z chemii polimerów”). Próbki 
pobiera się w następujących odstępach czasu: 1 próbka po 45 minutach prowadzenia reakcji w 
temperaturze 140oC, następna zaraz po podwyższeniu temperatury reakcji do 190oC210oC, a 
kolejne co pół godziny. Po zakończeniu procesu (około 4 godzin) oznacza się liczbę jodową 
żywicy (zgodnie z metodyką opisaną w rozdziale VI.2 skryptu T. Prota, pt. „Ćwiczenia 
z chemii polimerów”).  
 

Zagadnienia do opracowania: 

1. Napisać równania reakcji zachodzących podczas polikondensacji (uwzględnić możliwe 
reakcje uboczne zachodzące z udziałem substratów i produktów). 

2. Przedstawić zależność zmian liczby kwasowej żywicy w zależności od czasu 
polikondensacji. Ocenić błąd oznaczenia i sprawdzić liniowość zmian liczby kwasowej 
metodą regresji liniowej. 

3. Na podstawie oznaczonej liczby jodowej (LJ) określić ilość nienasyconych wiązań w 
żywicy. 



4. Obliczyć teoretyczną zawartość nienasyconych wiązań, przy założeniu 100% 
przereagowania bezwodnika maleinowego i porównać z danymi doświadczalnymi. 

5. Obliczyć, jaka ilość styrenu potrzebna jest do utwardzenia 20 g żywicy przyjmując, że 2 
mole styrenu reagują z 1 molem wiązań podwójnych. 

 



Ćwiczenie 5 
 

Synteza dianowej żywicy epoksydowej 
 

Odczynniki: 

epichlorohydryna ................................................... - 15,0 g, 
4,4’-dihydroksyfenylopropan ................................ - 14,3 g, 
wodorotlenek sodowy (30% roztwór wodny) ....... - 18,25 cm3, 
toluen ..................................................................... - 35,0 cm3, 
kwas octowy (20% roztwór wodny), 
azotan srebra, 
utwardzacz Z-1. 

 
Aparatura: 

kolba czteroszyjna o pojemności 250 cm3, 
chłodnica zwrotna, 
wkraplacz o pojemności 25 cm3 
termometr do 100oC, 
mieszadło z uszczelnieniem, 
łaźnia wodna, 
rozdzielacz o pojemności 150 cm3, 

zestaw do destylacji azeotropowej, 
zestaw do destylacji próżniowej. 
 

Wykonanie ćwiczenia: 

Do kolby czteroszyjnej, zaopatrzonej w mieszadło, chłodnicę zwrotną, termometr i 
wkraplacz, wprowadza się 15 g epichlorohydryny i 14,3  g dianu. Uruchamia się mieszadło i 
zawartość kolby ogrzewa do temperatury 70oC. Po rozpuszczeniu dianu wkrapla się powoli 
30% roztwór wodorotlenku sodowego. Uwaga! Reakcja jest egzotermiczna, dlatego podczas 
wkraplania należy cały czas utrzymywać temperaturę reakcji 75oC. Kondensację prowadzi 
się w ciągu 23 godzin, po czym mieszaninę reakcyjną neutralizuje 20% roztworem kwasu 
octowego do pH 67(pomiar pH przy pomocy papierka wskaźnikowego). Następnie, przy 
włączonym mieszadle, dodaje się 35 cm3 toluenu i miesza się zawartość kolby przez 30 minut 
w temperaturze 65oC70oC, aż do rozwarstwienia się. Mieszaninę przelewa się do 
rozdzielacza i zlewa dolną warstwę wodną. Roztwór żywicy w toluenie przemywa się 
kilkakrotnie  małymi porcjami (100150 cm3)  wody o temperaturze 70oC. Przemywanie 
prowadzi się aż do zaniku jonów chlorkowych w przesączu (próba z AgNO3).  
 

Zagadnienia do opracowania: 

1. Napisać równania reakcji zachodzących podczas poliaddycji (uwzględnić możliwe reakcje 
uboczne zachodzące z udziałem substratów i produktów). 

2. Napisać reakcje utwardzania żywicy za pomocą bezwodnika ftalowego i 
trietylenotetraminy. 

 
 
  



Ćwiczenie 3 
 

OZNACZANIE LICZBY JODOWEJ (LJ) 
 
 

Liczba jodowa (LJ) określa ilość gramów jodu, którą przyłączają związki nienasycone, 
zawarte w 100 gramach substancji. Spośród wielu znanych metod, najszybszą i dającą 
dokładne wyniki jest metoda Hanusa. Oznaczenie polega na działaniu na próbkę, 
rozpuszczoną w obojętnym rozpuszczalniku (najczęściej chloroformie), nadmiarem 
mianowanego roztworu chlorowca, w takich warunkach, aby nie nastąpiło podstawienie, ale 
przyłączenie do podwójnego wiązania: 
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Po pewnym czasie do analizowanej próbki dodaje się jodek potasowy, z którego, wskutek 
reakcji z pozostałym bromkiem jodu, zostaje wyparty jod: 
 

Br J + K J K Br + J2
 

 
Uwolniony jod odmiareczkowuje się mianowanym roztworem tiosiarczanu sodowego: 
 

Na2S2O3 + J2 Na2S4O6 + Na J2 2
 

 
Odczynniki: 

roztwór Hanusa, 
chloroform, 
jodek potasowy (10% roztwór wodny), 
tiosiarczan sodowy (10% roztwór wodny), 
skrobia (1% roztwór wodny). 
 

Aparatura: 

kolby stożkowe ze szlifem - pojemność 250 cm3,  
biureta. 
 

Przygotowanie roztworu Hanusa: 

13 gramów drobno sproszkowanego jodu rozpuszcza się w niedużej ilości stężonego kwasu 
octowego, dodaje 8 g bromu i rozcieńcza bezwodnym kwasem octowym do objętości  1 dm3, 
mieszając, aż do całkowitego rozpuszczenia jodu. Roztwór powyższy można sporządzić 
również przez rozpuszczenie 10 g bromku jodu w 500 cm3 kwasu octowego. Roztwór 
przechowuje się w ciemnej butelce, szczelnie zamykanej korkiem. 



 
Wykonanie oznaczenia: 

Do kolby stożkowej odważa się, z dokładnością do 0,001 g, około 2 g polimeru, dodaje się 10 
cm3 chloroformu i 25 cm3 roztworu Hanusa. Kolbę zamyka się korkiem szlifowym, delikatnie 
miesza zawartość i pozostawia w ciemnym miejscu na  godzinę. Po upływie tego czasu 
dodaje się 15 cm3 10% roztworu jodku potasowego, miesza się, a następnie dodaje 50 cm3 
wody destylowanej. Zawartość kolby miareczkuje się 0,1 n roztworem tiosiarczanu 
sodowego, aż do rozjaśnienia barwy. Następnie dodaje się parę kropli skrobi i dalej 
miareczkuje, aż do całkowitego odbarwienia roztworu. Analogicznie wykonuje się ślepą 
próbę. Liczbę jodową oblicza się według wzoru: 
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gdzie: 

V1  - ilość cm3 tiosiarczanu sodowego, zużyta na zmiareczkowanie ślepej próbki,  
V2  - ilość cm3 tiosiarczanu sodowego, zużyta na zmiareczkowanie badanej próbki, 
n  - normalność tiosiarczanu sodowego,  
126,9  - gramorównoważnik jodu, 
m - masa próbki w gramach 

  
Za wynik oznaczenia należy przyjąć średnią arytmetyczną co najmniej dwóch oznaczeń, 
różniących się nie więcej niż o 2% wyniku większego. 
 
Uwaga!  

Roztwór jodku potasowego musi być wolny od jodu. W celu skontrolowania 
roztworu, do 20 cm3 KJ dodaje się 1 cm3 roztworu skrobi. Powstałe zabarwienie 
powinno zniknąć po dodaniu 0,3 cm3 0,1 n roztworu tiosiarczanu sodowego. Jeżeli 
zabarwienie utrzymuje się, należy sporządzić świeży roztwór KJ. 

 
 



Ćwiczenie 4 
 

OZNACZANIE LICZBY KWASOWEJ (LK) 
 
 
 
Liczba kwasowa (LK) określa ilość miligramów KOH, potrzebną do zobojętnienia grup 
kwasowych, zawartych w 1 gramie polimeru. Oznaczenie liczby kwasowej polimerów można 
prowadzić dwiema metodami: 

 
Metoda I  

Metoda ta polega na bezpośrednim miareczkowaniu próbki rozpuszczonego polimeru, 
mianowanym roztworem zasady (m.in. stosowana jest do oznaczania liczby kwasowej żywic 
poliestrowych). 
 

Odczynniki: 

wodorotlenek potasowy (0,1 n roztwór KOH),  
błękit bromotymolowy (0,1 % roztwór alkoholowy),  
aceton (z dodatkiem 10% wagowych wody destylowanej, zobojętniony 0,1 n KOH wobec 
błękitu bromotymolowego. 
 

Aparatura: 

kolby stożkowe o pojemności 250 cm3,  
cylinder miarowy, 
biureta. 
 

Wykonanie oznaczenia: 

Do kolby stożkowej odważa się, z dokładnością do 0,001 g, oko l g badanego polimeru. 
Próbkę tę rozpuszcza się w 30 cm3 zobojętnionego acetonu, dodaje parę kropli błękitu 
bromotymolowego i miareczkuje 0,1 n roztworem KOH, do uzyskania trwałego, niebieskiego 
zabarwienia. Liczbę kwasową oblicza się ze wzoru: 
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gdzie: 

56,1  - gramorównoważnik KOH,  
V  - objętość roztworu KOH, zużyta na zmiareczkowanie próbki,  
n  - normalność KOH,  
m  - masa próbki.  

 
Uwaga!  

Jeżeli próbka badanego polimeru nie rozpuszcza się w acetonie, można zastosować 
inne rozpuszczalniki, takie jak: alkohol, dioksan, mieszaninę alkohol-benzen, 
mieszaninę alkohol-chloroform. W przypadku użycia mieszaniny rozpuszczalników, 



do miareczkowania stosuje się alkoholowy roztwór KOH.  
 
 
 

Metoda II 

Metoda ta polega na rozpuszczeniu próbki polimeru w mianowanym alkoholowym roztworze 
zasady i odmiareczkowaniu nadmiaru zasady mianowanym roztworem kwasu (stosowana jest 
do oznaczania liczby kwasowej poliamidów). 
 

Odczynniki: 

wodorotlenek potasowy (0,1 n roztwór alkoholowy),  
kwas solny (0,1 n roztwór wodny), 
fenoloftaleina. 
 

Aparatura: 

kolby stożkowe o pojemności 250 cm3,  
biureta, 
pipety. 
 

Wykonanie oznaczenia: 

Do kolby stożkowej odważa się, z dokładnością do 0,001 g, około 1 g badanego polimeru. 
Próbkę tę rozpuszcza się w 25 cm3 0,1 n roztworu KOH, po czym miareczkuje się 0,1 n 
roztworem HCl wobec fenoloftaleiny. Równolegle przeprowadza się ślepą próbę. Liczbę 
kwasową oblicza się według wzoru: 
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gdzie:  

V1  - objętość roztworu HCl, zużyta na zmiareczkowanie ślepej próbki,  
V2  - objętość roztworu HCl, zużyta na zmiareczkowanie badanej próbki,  
n  - normalność KOH, 
m  - masa próbki,  
56,1  - gramorównoważnik KOH. 

 

Uwaga! 

W metodzie tej należy zastosować ściśle mianowane roztwory HCl i KOH. W 
przypadku różnicy w mianie roztworów, należy zastosować odpowiednie 
przeliczenia. 

 
 


