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1. CEL DWICZENIA (Aim of studies)
Celem dwiczenia pn. „Otrzymywanie pianki poliuretanowej” realizowanego w ramach Zadania
9 jest przeprowadzenie procesu syntezy barwnych pianek poliuretanowych w wyniku
poliaddycji polioli z polimerycznym diizocyjanianem difenylometanu oraz wyznaczenie
wydajności reakcji poliaddycji i charakterystyka otrzymanego produktu pod względem jego
struktury.

2. WPROWADZENIE (Introduction)

POLIURETANY (polyurethanes) to polimery, w których powtarzającym się segmentem,
połączonym z różnymi innymi ugrupowaniami jest człon uretanowy. Polimery te powstają
w wyniku

reakcji

poliaddycji

wielofunkcyjnych

organicznych

IZOCYJANIANÓW

(isocyanates) z POLIOLAMI (polyoles), czyli związkami zawierającymi grupy hydroksylowe
połączone z alifatycznymi atomami węgla [1]. Reakcja przebiega wskutek przeskoku
ruchliwego atomu wodoru grupy hydroksylowej alkoholu do atomu azotu grupy
izocyjanianowej z utworzeniem charakterystycznego dla uretanów ugrupowania –NH-CO-O-,
które powstaje w wyniku reakcji grupy hydroksylowej z izocyjanianową (schemat 1) [2]:
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Schemat 1. Poliaddycja diizocyjanianów i polioli z utworzeniem ugrupowania uretanowego
[2]
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W przypadku zastosowania jako substratów reakcji diizocyjanianów i glikoli powstają
poliuretany o budowie liniowej. W reakcji izocyjanianów zawierających więcej niż dwie grupy
izocyjanianowe w cząsteczce lub związków wielohydroksylowych powstają natomiast
poliuretany usieciowane [3].
KATALIZATORAMI reakcji są aminy trzeciorzędowe, trialkilofosfiny, sole metali takich jak Bi,
Fe, Sn, Pb, Ti, Sb, Co, Cd, Zn oraz związki cynoorganiczne. Za najlepsze katalizatory uważane
są 2-etylokapronian cyny (II) i dilaurynian dibutylocyny.
Jako surowce najczęściej stosowane są IZOCYJANIANY takie jak di- lub triizocyjaniany np.:
2,4-diizocyjanian toluilenu, 2,6-diizocyjanian toluilenu, diizocyjanian 1,5-naftylenu, 1,6diizocyjanian heksametylenu o wzorach [4]:
a) 2,4-diizocyjanian toluilenu,
CH3
NCO

NCO

b) 2,6-diizocyjanian toluilenu,
CH3
NCO

OCN

c) 1,6-diizocyjanian heksametylenu,
OCN

(CH2)6

NCO

d) 4,4’-diizocyjanian difenylometanu (tzw. MDI)

NCO

OCN
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IZOCYJANIANY to związki organiczne, które zawierają grupę izocyjanianową -N=C=O,
wykazującą wysoką reaktywnośd chemiczną. Izocyjaniany chętnie reagują z alkoholami
i aminami, tworząc uretany lub pochodne mocznika [3].
SKŁADNIKI ALKOHOLOWE wykorzystywane w syntezie poliuretanów to: diole, glikole,
oligomeryczne polietery lub poliestry o ciężarze cząsteczkowym 400-6000, zakooczone
obustronnie grupami hydroksylowymi [2].
a) 1,4-butanodiol,
HO

(CH2)4

OH

HO

(CH2)6

OH

b) 1,6-butanodiol,

c) poli(tlenek etylenu),
H

OCH2CH2

OH
n

d) poli(tlenek propylenu)
H

OCHCH2
CH3

OH
n

Możliwe jest również zastosowanie w procesie syntezy

zakooczonych grupami

hydroksylowymi kopolimerów butadienu z akrylonitrylem o ciężarze cząsteczkowym 24003800.
Celem otrzymania poliuretanów o dużym ciężarze cząsteczkowym proces należy prowadzid
przy ściśle równowagowych stosunkach grup funkcyjnych obu reagentów, gdyż nadmiar
jednego ze składników powoduje zmniejszenie ciężaru cząsteczkowego polimeru [1].
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Przemysłowy proces otrzymywania poliuretanów prowadzi się w rozpuszczalniku
(chlorobenzen), lub bezrozpuszczalnikowo

w masie. Równomierny rozkład substratów

w mieszaninie reakcyjnej osiągany jest poprzez jej energiczne mieszanie. Ostatnio stosowana
jest również reakcja polikondensacji na granicy faz. Jako substraty tej reakcji stosowane są
dichloromrówczan glikolu i diamina [1].
W zależności od funkcyjności użytych substratów, warunków reakcji oraz środków
modyfikujących otrzymuje się następujące tworzywa poliuretanowe [5]:
 liniowe termoplastyczne poliuretany (włókna, folie, tworzywa przetwarzane metoda
wtrysku),
 kauczuki (elastomery) poliuretanowe,
 termoplastyczne elastomery poliuretanowe,
 pianki poliuretanowe,
 żywice poliuretanowe,
 lakiery i powłoki ochronne,
 kleje, masy zalewowe,
 wyroby powlekane np. sztuczna skóra,
 polimoczniki.
Właściwości poliuretanów zależą od ich budowy chemicznej. Poliuretany ogrzewane
w wysokich temperaturach ulegają rozkładowi, jednakże polimery otrzymane z dioli
alifatycznych wykazują większą odpornośd termiczną w porównaniu do zsyntezowanych
z dioli aromatycznych. Poliuretany są odporne na działanie tlenu, czynników utleniających,
a także roztworów kwasów. Wykazują również trzykrotnie mniejszą chłonnośd wody
niż poliamidy [2].
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PIANKI POLIURETANOWE
Niezmiernie ważną grupę poliuretanów ze względu na szerokie zastosowanie przemysłowe
stanowią PIANKI POLIURETANOWE. Otrzymywane są w wyniku spieniania masy
poliuretanowej dwiema metodami [2]:
•

fizyczną,

•

chemiczną.

W metodzie fizycznej do spieniania wykorzystuje się ciepło egzotermicznej reakcji syntezy
poliuretanu do odparowania obecnej w środowisku procesu obojętnej cieczy o dużej lotności
(np. fluorotrichlorometan).
W metodzie chemicznej najczęściej do środowiska reakcji dodaje się wody, która reaguje z
grupą izocyjanianową poliuretanu z utworzeniem dwutlenku węgla, który odgrywa rolę
czynnika spieniającego – poroforu (schemat 2).
R

N

C

O

+

H2 O

R

NH2

+

CO2

Schemat 2. Spienianie poliuretanów - etap 1
Powstająca w reakcji grupa aminowa może następnie reagowad z grupą izocyjanianową
poliuretanu tworząc pochodną mocznikową, która w reakcji z kolejną grupą izocyjanianową
tworzy tzw. ugrupowanie biuretowe (schemat 3):
NH2 + OCN
NHCONH

NHCONH
+ OCN

NCONH
CONH

Schemat 3. Spienianie poliuretanów - etap 2
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Ugrupowania uretanowe mogą także reagowad z grupą izocyjanianową, tworząc pochodną
alofanianową (schemat 4):
NHCOO

+

NCOO

NCO

CONH

Schemat 4. Spienianie poliuretanów - etap 3
Do produkcji pianek poliuretanowych najczęściej wykorzystuje się poliole, poliestry lub
polietery, które zawierają w swych cząsteczkach co najmniej dwie grupy hydroksylowe.
Stosowany jest także olej rycynowy i jego pochodne [1].
Poliestry stosowane do produkcji pianek poliuretanowych najczęściej otrzymywane są
z kwasu adypinowego i glikolu etylenowego, dietylenowego lub propylenowego, a także
alkoholi wielowodorotlenowych. Z grupy polieterów stosowane są połączenia addycyjne
tlenku propylenu z alkoholami wielowodorotlenowymi [1].
Przemysłowo pianki poliuretanowe otrzymywane są w procesie mieszania, a następnie
spieniania i sieciowania mieszaniny polioli (lub prepolimeru) i di- lub triizocyjanianów przy
współudziale wody (lub innych poroforów) i aktywatorów.
W zależności od gęstości usieciowania pianki poliuretanowe dzieli się na [4]:
ELASTYCZNE (miękkie) – o małej gęstości usieciowania,
SZTYWNE (twarde) – o dużej gęstości usieciowania,
PÓŁSZTYWNE – o pośredniej gęstości usieciowania.
Do produkcji pianek elastycznych stosowane są mieszaniny polioli zawierające więcej
składników dwufunkcyjnych, natomiast do produkcji pianek sztywnych stosuje się większe
dodatki polioli trój- lub więcej funkcyjnych.
Przemysłowo

pianki poliuretanowe

otrzymuje

się

metodą

prepolimerową

lub

jednoetapową.
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METODA PREPOLIMEROWA stosowana jest głównie do produkcji pianek sztywnych
i półsztywnych. Proces syntezy prowadzony jest w dwóch etapach [1]:
ETAP PIERWSZY -

poliol wstępnie reaguje z umiarkowanym nadmiarem diizocyjanianu

w stosunku do grup hydroksylowych poliolu. Powstały w tym etapie procesu prepolimer
zawiera koocowe grupy izocyjnanianowe.
ETAP DRUGI - spienianie prepolimeru. Powstały prepolimer poddawany jest spienianiu
w wyniku jego mieszania z wodą i ewentualnie z aktywatorami. Woda reaguje z grupą
izocyjanianową z wydzieleniem dwutlenku węgla, który jest czynnikiem spieniającym
i utworzeniem grupy aminowej zdolnej do dalszej reakcji z grupą izocyjanianową następnego
łaocucha polimeru.
METODA JEDNOETAPOWA polega na jednoczesnym zmieszaniu wszystkich składników,
czyli polioli, diizocyjanianu, wody i czynników aktywujących, a następnie spienianiu
i sieciowaniu powstającego polimeru. Technologicznie metoda ta może byd prowadzona
w sposób okresowy lub ciągły. O jakości otrzymywanej pianki decyduje dokładne i energiczne
mieszanie składników. Mieszanie prowadzi się bardzo szybko ze względu na dużą szybkośd
reakcji, która rozpoczyna się już w chwili zetknięcia składników mieszaniny reakcyjnej [1].
W procesie wytwarzania pianek poliuretanowych wyróżnia się następujące etapy [4]:
1) Okres utajony - zaczyna się z chwilą zmieszania komponentów, zaś kooczy,
gdy mieszanina zacznie powiększad swoją objętośd. W tym czasie rozpoczyna się wydzielanie
dwutlenku węgla w ilości niewiele przekraczającej granice jego rozpuszczalności. Etap ten,
ze względu na tworzenie się zaczątków porów, nazywa się okresem tworzenia zarodników.
2) Okres wzrostu pianki - rozpoczyna się w momencie gdy pianka w sposób wyraźny i szybki
zaczyna powiększad swoją objętośd, a kooczy z chwilą uzyskania przez piankę maksymalnej
objętości. Okres ten charakteryzuje się intensywnym wydzielaniem dwutlenku węgla.
Wydzielające się pęcherzyki gazu powodują spienianie mieszaniny.
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3) Okres stabilizacji pianki - okres powstawania polimeru. Proces ten nabiera intensywności
w koocowym etapie wzrostu pianki. Charakteryzuje się przechodzeniem ciekłych składników
mieszaniny w stały polimer o dużym ciężarze cząsteczkowym.
4) Okres dojrzewania – jest to dośd długi etap, w którym budowa strukturalna polimeru
ulega usztywnieniu. Zachodzi proces sieciowania poliuretanu. Makrocząsteczki polimeru
wiążą się wiązaniami poprzecznymi, tworząc produkt usieciowany.
Z każdym z powyższych etapów związane są charakterystyczne reakcje chemiczne. W etapie
pierwszym i drugim powstawania pianki zachodzi głównie reakcja izocyjanianu z wodą,
powodująca wydzielanie CO2, oraz reakcja izocyjanianu z grupami wodorotlenowymi poliolu,
wskutek której następuje wzrost łaocucha makrocząsteczki poliuretanu. W etapie trzecim,
czyli podczas stabilizacji pianki, dwutlenek węgla przestaje się wydzielad na skutek
wyczerpania wody w mieszaninie, natomiast dalej przebiega reakcja wzrostu łaocucha
powstającego polimeru. W czwartym etapie dojrzewania przeważają procesy sieciowania
prowadzące do utwardzenia pianki i utworzenia przestrzennie usieciowanych produktów.
Podczas polimeryzacji diizocyjaniany mogą również reagowad ze sobą, tworząc dimery
i trimery [4].
POLIURETANOWE PIANKI ELASTYCZNE
Pianki elastyczne otrzymywane są najczęściej z liniowych lub nieznacznie rozgałęzionych
poliestrów lub polieterów o masie cząsteczkowej 2000-8000. W skład mieszaniny reakcyjnej
wchodzą również diizocyjanian, woda, katalizator, emulgator oraz inne środki porotwórcze.
Wyroby z tych pianek produkowane są w sposób ciągły w postaci płyt i bloków lub okresowy
w postaci różnych kształtek.
Elastyczne pianki poliuretanowe znajdują szerokie zastosowanie z uwagi na ich bardzo dobre
właściwości, a więc duże wydłużenie przy zerwaniu (200-600%), dużą gęstośd (około
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30 kg/m3), dobre właściwości izolacyjne (akustyczne i cieplne) i dobre właściwości
amortyzacyjne [2].
Główne zastosowanie pianek poliuretanowych to przemysł tapicerski (materace),
samochodowy, lotniczy, gospodarstwo domowe jako materace, warstwy izolacyjne
(ocieplające), laminowanie tkanin a także izolacje przeciwhałasowe i przeciwwstrząsowe.
Inne zastosowania to produkcja gąbek, poduszek, ociepleo , uszczelnieo, odzieży zabawek
[1].
POLIURETANOWE PIANKI SZTYWNE
Pianki sztywne otrzymywane są najczęściej z poliolu o dużym stopniu rozgałęzienia i masie
cząsteczkowej poniżej 1000. W skład mieszaniny reakcyjnej wchodzą także woda lub inny
środek spieniający, wysokoreaktywny katalizator, emulgatory oraz niekiedy środki
zmniejszające palnośd. Poliestry i polietery wykorzystywane w produkcji tych pianek
powinny zawierad większą liczbę grup hydroksylowych niż w przypadku pianek elastycznych.
Generalnie, im więcej polioli tri- lub tetrahydroksylowych zawiera pianka, tym sztywniejszą
strukturą i większą wytrzymałością się charakteryzuje. Podobnie zastosowanie poliolu
z pierścieniem heterocyklicznym, a szczególnie aromatycznym zwiększa wytrzymałośd pianki
poliuretanowej. Polietery stosowane do produkcji pianek sztywnych to zwykle addycyjne
połączenia tlenku propylenu z alkoholami wielowodorotlenowymi (gliceryna, pentaerytryt).
Stosuje się również olej rycynowy. Jako środek spieniający

wykorzystywany jest

fluorotrichlorometan [1]. W przemyśle pianki sztywne najczęściej otrzymuje się metodą
dwuetapową poprzez zalewanie w formach zamkniętych oraz metodą natryskiwania.
Pianki sztywne charakteryzują się większą gęstością i wytrzymałością niż pianki elastyczne.
Stosowane są głównie w budownictwie do wypełniania pustych przestrzeni (uszczelniania)
w konstrukcjach budowlanych, drzwiach, ramach okiennych, do wyrobu izolacyjnych płyt
konstrukcyjnych, izolacji rurociągów, chłodni, zbiorników. Stosowane są również jako
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elementy wyposażenia i uszczelnienia kabin statków i samolotów. Inne zastosowania to
umacnianie konstrukcji podłogowo-sufitowych, a także jako izolacja akustyczna i cieplna [2].

3. PRZEBIEG DWICZENIA (Procedure)

Wykonad pod nadzorem osoby prowadzącej syntezę pianki poliuretanowej, zgodnie
z załączonym przepisem [3]. Przeprowadzid obserwacje mieszaniny reakcyjnej w trakcie
procesu poliaddycji. Scharakteryzowad otrzymany produkt pod względem zapachu, koloru,
konsystencji, struktury. Obliczyd wydajnośd przeprowadzonej reakcji. Wyznaczyd długośd
okresu utajonego (czas) i okresu wzrostu pianki.

3.1.

Aparatura pomiarowa

Aparatura laboratoryjna do syntezy pianki poliuretanowej na drodze poliaddycji poliolu
z diizocyjanianem składa się z mieszadła mechanicznego, zlewki porcelanowej służących do
wymieszania masy reakcyjnej, która następnie przy pomocy stalowej łopatki jest wylewana
do formy, gdzie następuje proces spieniania i sieciowania (utwardzania) pianki
poliuretanowej.

3.2.

Wykonanie dwiczenia

Odmierzyd następujące ilości odczynników:
Składnik A (Izopianol 50/33 P) - mieszanina polioli ze środkami pomocniczymi - 100 g
Składnik B (Purocyn B) - polimeryczny diizocyjanian difenylometanu - 125 g
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Pasta do barwienia - ilośd podana przez prowadzącego dwiczenie.
Przebieg procesu:
1. Odważyd 100 g składnika A,

125 g składnika B oraz odpowiednią ilośd pasty

barwiącej.
2. W zlewce porcelanowej umieścid odważony składnik A, dodad składnik B oraz pastę
barwiącą i dokładnie mieszad przy pomocy mieszadła mechanicznego, aż zaczną się
wydzielad pęcherzyki gazu.
3. Masę reakcyjną wlad do przygotowanej formy, pozostawid do całkowitego
zakooczenia procesu syntezy i sieciowania na okres 1 doby.
Parametry prowadzenia procesu:
temperatura surowców i otoczenia

18 - 22 oC,

czas mieszania komponentów

10 - 20 s,

temperatura podłoża

18 - 25 oC,

szybkośd obrotów mieszadła

około 1200 obr./min.

4. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA (Report)
4.1.

Cel dwiczenia

Celem dwiczenia jest przeprowadzenie procesu syntezy pianki poliuretanowej w procesie
poliaddycji polioli i diizocyjanianu difenylometanu, wykonanie i zanotowanie obserwacji
mieszaniny reakcyjnej, przeprowadzenie charakterystyki otrzymanego produktu (kolor, masa
i struktura pianki po 24 godzinach od jej wykonania). Należy również wyznaczyd wydajnośd
reakcji poliaddycji oraz czasy okresu utajonego i okresu wzrostu pianki.
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4.2.

Metodyka pomiarów

Opis aparatury laboratoryjnej, zastosowanych odczynników, warunków prowadzenia
procesu oraz jego przebiegu.

4.3.

Wyniki pomiarów

Podad obserwacje dotyczące wyglądu mieszaniny reakcyjnej w kolejnych etapach procesu
syntezy i spieniania pianki poliuretanowej. Scharakteryzowad otrzymany produkt pod
względem jago koloru. Podad masę otrzymanego produktu i scharakteryzowad jego strukturę
wewnętrzną po 24 godzinach od wykonania. Podad czasy okresu utajonego i okresu wzrostu
pianki w sekundach.

4.4.

Opracowanie wyników pomiarów

Na podstawie masy produktu, masy reagentów obliczyd wydajnośd przeprowadzonego
procesu poliaddycji polioli i diizocyjanianu difenylometanu.

4.5.

Wnioski
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6. PYTANIA SPRAWDZAJĄCE (Problems)

1. Scharakteryzowad proces otrzymywania poliuretanów w reakcji poliaddycji (stosowane
składniki poliolowe i izocyjanianowe, katalizatory).
2. Opisad metody spieniania poliuretanów.
3.

Wymienid i opisad metody otrzymywania

elastycznych

i sztywnych

pianek

poliuretanowych.
4. Scharakteryzowad właściwości elastycznych i sztywnych pianek poliuretanowych.
5. Wymienid podstawowe zastosowania elastycznych i sztywnych pianek poliuretanowych.

7. EFEKTY KSZTAŁCENIA (Learning outcomes)
7.1.

Co student powinien wiedzied

- scharakteryzowad proces syntezy poliuretanów,
-

opisad

proces

syntezy

pianki

poliuretanowej

na

przykładzie

reakcji

poliolu

z diizocyjanianem,
Laboratorium pn. „Otrzymywanie pianki poliuretanowej” realizowane w ramach
Zadania nr 9

15

- scharakteryzowad właściwości elastycznych i sztywnych pianek poliuretanowych oraz
warunki syntezy prowadzące do ich otrzymania.

7.2.

Co student powinien umied

- przeprowadzid syntezę pianki poliuretanowej z poliolu i izocyjanianu,
- dobrad warunki niezbędne do otrzymania elastycznej, bądź sztywnej pianki poliuretanowej
(substraty, katalizator, temperatura, czas syntezy, ilośd i rodzaj czynnika spieniającego),
- powiązad budowę zastosowanych substratów alkoholowych i izocyjanianów z gęstością,
strukturą i właściwościami otrzymanej pianki poliuretanowej,
- mied świadomośd konieczności stosowania przepisów BHP w trakcie pracy laboratoryjnej.

8. TELEFONY ALARMOWE (Emergency numbers)

Pogotowie ratunkowe: 999
Straż pożarna: 998
Policja: 997
Straż miejska: 986
Pogotowie ciepłownicze: 993
Pogotowie energetyczne: 991
Pogotowie gazowe: 992
Pogotowie wodociągowe: 994
Numer alarmowy z telefonu komórkowego: 112
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