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Prefață 

Polimerii sintetici sunt acum prezenți în toate aspectele vieții 
moderne. Acești compuși, prin complexitatea structurii lor, a compoziției, 
a arhitecturii și morfologiei lor, își datorează proprietățile extrem de 
variate în primul rând condițiilor de sinteză. Cunoașterea acestor condiții 
este astfel esențială pentru obținerea unor polimeri la prețuri cât mai 
reduse și cu bune performanțe. 

Această carte se adresează în primul rând studenților de la 
specializarea Știința și Ingineria Polimerilor, dar și chimiștilor și 
inginerilor chimiști, doctoranzilor ce își desfășoară activitatea în acest 
domeniu. Această carte prezintă principalele tehnologii de polimerizare 
a monomerilor nesaturați și se dorește a fi o punte între chimia 
macromoleculară și ingineria polimerilor.  

Primul capitol își propune prezentarea caracteristicilor generale a 
principalelor procedee de polimerizare: în masă, în soluție, în emulsie și 
în suspensie. De asemenea, tot aici sunt tratare aspecte privind 
topochimia reacțiilor de polimerizare pentru o deplină înțelegere a 
acestor procese. 

Capitolul 2 și 3 prezintă particularitățile procedeelor de 
polimerizare în cazul obținerii poliolefinelor (de tipul polietilenelor, 
polipropilenei sau poliizobutilenei) și a polimerilor vinilici (polistiren, 
poli(clorura de vinil) sau polimeri acrilici). Fiecare tip de polimer tratat în 
cadrul acestor capitole conține subcapitole ce prezintă principalele surse 
de monomer, catalizatorii utilizați, tipuri de reactoare, etapele fluxului 
tehnologic și schema tehnologică precum și principalele proprietăți în 
strictă corelație cu aplicațiile acestora.  

Dr. bioing. Cătălina Anișoara Peptu
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Capitolul 1. PRINCIPALELE PROCEDEE DE POLIMERIZARE A 
MONOMERILOR NESATURAȚI 

Principalele procedee de polimerizare sunt reprezentate în schema 
de mai jos : 

1.1. Caracteristicile procedeului de polimerizare în masă 

În cazul polimerizării în masă, numai monomerul și inițiatorul (și 
posibil catalizatorul) sunt alimentate în reactor. În urma polimerizării 
monomerului rezultă o masă aproape solidă, aceasta reprezentând 
polimerul obținut. În cazul polimerizării omogene în masă, polimerul și 

PROCEDEE DE POLIMERIZARE

În sistem omogen

Polimerizare în 
masă

Polimerizare în soluție 
(metoda lacului)

În sistem heterogen

Polimerizare în soluție cu 
precipitare 

Polimerizare în suspensie

Polimerizare în emulsie
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monomerul sunt miscibile. Deoarece reacțiile de polimerizare sunt în 
general exoterme, temperatura polimerizării depinde de sistemul de 
polimerizare. Amestecarea și transferul de căldură devin dificile pe 
măsură ce vâscozitatea masei de reacție crește. 

Polimerizarea în masă este aplicată la scară largă în fabricarea 
polimerilor prin polimerizare treptiformă. Cu toate acestea, deoarece 
reacțiile de condensare nu sunt foarte exoterme și deoarece reactanții 
sunt de obicei cu activitate scăzută, sunt necesare temperaturi ridicate 
pentru aceste procese de polimerizare. Chiar dacă vâscozitățile medii 
rămân scăzute pe tot parcursul procesului de polimerizare, vâscozitățile 
mari sunt în general experimentate în etapele ulterioare ale reacției. 
Astfel de vâscozități ridicate cauzează nu numai probleme cu 
îndepărtarea subproduselor volatile, ci și o posibilă schimbare a cineticii 
reacției de la un regim controlat chimic la unul controlat prin difuzie. 
Pentru a obține un produs cu o greutate moleculară adecvată, prin 
urmare, trebuie să se acorde o bună cunoaștere acestei probleme în 
proiectarea reactorului. 

Sistemele organice au capacități termice și conductivități termice 
mici. Reacțiile radicalice sunt extrem de exoterme. Acest lucru, 
împreună cu mediul de reacție extrem de vâscos pentru aceste sisteme 
previne transferul eficient de căldură, ducând, în consecință, la 
coeficienți de transfer termic foarte mici. Problema eliminării căldurii este 
accentuată la conversii mai mari, deoarece ratele de polimerizare și 
generare de căldură sunt de obicei ridicate în aceste etape de reacție. 
Acest lucru duce la dezvoltarea unor zone de supraîncălzire locală sau 
reacții de degradare, care, dacă sunt necontrolate, pot fi în cele din 
urmă dezastruoase. Apariția zonelor de supraîncălzire ar putea duce la 
decolorare și chiar la o posibilă degradare a produsului polimeric, care 
are de obicei o polidispersitate mare a masei moleculare datorită 
transferului lanțului către polimer. 

Din cauza problemelor eliminării căldurii de reacție aplicabilitatea 
acestui procedeu este limitată doar la o parte din monomeri cum sunt 
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metacrilatul de metil, stirenul, unii poliuretani și poliesteri din categoria 
monomerilor cu polimerizare treptiformă. 

Polimerizarea în masă este ideală pentru obținerea unor polimeri 
puri, cum este cazul poli (metacrilatului de metil) sau polistirenului 
rezistent la șocuri, datorită contaminării minime a produsului. Cu toate 
acestea, de obicei este necesară îndepărtarea monomerului 
nereacționat și acesta poate fi un proces dificil. Acest lucru poate fi 
realizat la extruderele sub vid în care polimerul topit este extrudat sub 
vid pentru a  putea aspira monomerul rezidual. 

Procedeul de polimerizare este polimerizarea în masă 
omogenă și prezintă următoarele caracteristici: 

1. Polimerizarea în masă decurge dominant în sistem omogen 
ceea ce înseamnă că polimerul rămâne solubil în propriul monomer 
obținând o soluție din ce în ce mai vâscoasă până la transformarea 
totală a masei vâscoase în polimer. Excepție: polimerul format nu este 
solubil în propriul monomer și precipită atunci când macromoleculele 
ating o anumită dimensiune – polimerizare în masă cu precipitare 

2. Sistemul de reacție este foarte simplu fiind format doar din 
monomer și inițiator (solubil în monomer). Datorită numărului mic de 
componenți ai reacției de polimerizare polimerul rezultat este foarte pur. 

3. Polimerizarea în general este o reacție puternic exotermă și 
din acest motiv în mediul de reacție se acumulează în timp cantități mari 
de căldură în anumite zone ale masei de reacție putând apărea 
supraîncălziri locale. Un astfel de efect este datorat și faptului că mediul 
de reacție este foarte vâscos și nu permite o agitare eficientă. Căldura 
de reacție nu poate fi eliminată eficient și ca urmare apar zone de 
supraîncălzire locală, când temperatura crește peste temperatura de 
descompunere sau de degradare termică și moleculele se pot scinda în 
fragmente mai mici. Acest lucru poate conduce la creșterea 
polidispersității polimerului. 

4. În ciuda polidispersității mari, masa moleculară medie (𝑀𝑀�) este 
ridicată 
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5. Gradul de conversie atins la o trecere a monomerului prin 
reactor este de 30% (20%<Ct<30%) și din acest motiv monomerul se 
recirculă în reactor adaugându-se și monomer proaspăt 

6. Procesul de polimerizare fiind unul foarte exoterm  impune ca 
reactorul să fie prevăzut cu sistem de răcire eficient și ca urmare 
reactorarele sunt prevăzute cu manta de răcire dar și cu suprafețe 
suplimentare de răcire, respectiv serpentine introduse în reactor prin 
care circulă apa de răcire 

1.2. Caracteristicile procedeului de polimerizare în 
soluție 

În cazul procedeului de polimerizare în soluție, monomerul, 
inițiatorul și polimerul rezultat sunt toți solubili în solventul utilizat. 
Polimerizarea în soluție poate presupune un proces simplu în care un 
monomer, un inițiator, un catalizator și un solvent sunt agitați împreună 
pentru a forma o soluție care reacționează fără a fi nevoie de încălzire 
sau răcire sau orice manipulare specială. Pe de altă parte, pot fi 
necesare echipamente elaborate. De exemplu, un proces de obținere a 
unui cauciuc sintetic care utilizează un catalizator de coordonare 
necesită excluderea riguroasă a aerului (la mai puțin de 10 ppm), 
umiditate, dioxid de carbon și alți dezactivatori ai catalizatorului din 
monomer, solvent și orice alt ingredient cu care catalizatorul va intra în 
contact înainte de reacție. În plus, excluderea aerului previne tendința 
de a forma peroxizi periculoși. Pentru a evita contaminarea și 
decolorarea produselor, materialele de trebuie, de asemenea, selectate 
cu cea mai mare atenție. 

În mod sintetic, principalele caracteristici ale procedeului de 
polimerizare în soluție sunt următoarele: 

- Sistemul de reacție este alcătuit doar din solvent, monomer și 
inițiator. Ca urmare polimerul rezultat prezintă puritate ridicată 

- O variantă a polimerizării în soluție este cea cu precipitare, în 
urma căreia polimerul precipită treptat din soluție 
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- Varianta în soluție omogenă se mai numește și metoda 
lacului și conduce la obținerea de polimeri utilizabili ca atare 

- Datorită prezenței solventului în cantități mari, în reacție 
predomină transferul de lanț către solvent și ca urmare masa moleculară 
a polimerului și  polidispersitatea sunt reduse 

- Viteza de reacție este ridicată însă totuși mult mai mică decât 
în cazul polimerizării în masă 

- Solvenții utilizați sunt compuși organici care sunt volatili, toxici 
și inflamabili, astfel că instalațiile trebuie prevăzute cu sistem 
antiexplozie  care mărește costul utilajului. De asemenea, solvenții 
trebuie recuperați și reutilizați ceea ce implică și o instalație de distilare. 

1.3. Caracteristicile procedeului de polimerizare în 
emulsie 

Polimerizarea în emulsie este un proces ce se desfășoară în 
sistem eterogen constând dintr-o fază apoasă și una dispersată în cea 
apoasă: 

- Faza apoasă este alcătuită din apă, emulgator, inițiator (săruri 
solubile) 

- Faza organică este alcătuită doar din monomer 
 
Raportul fază apoasă/fază organică variază de la 2 la 4. Prezența 

apei ca mediu de reacție facilitează îndepărtarea căldurii de reacție și o 
bună agitare a sistemului, nu mai apar supraîncălziri locale, deci masa 
moleculară este mare și polidispersitatea mică; metoda folosește apa ca 
mediu de reacție care este ieftină și nu impune recuperare, produsul 
fiind în final ieftin. Viteza de reacție este cea mai ridicată din toate 
tipurile de polimerizare 

- Dezavantajul metodei: întrucât emulgatorul este greu de 
îndepărtat se constituie ca impuritate și afectează proprietățile 
dielectrice ale polimerului 
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Polimerizarea în emulsie reprezintă procedeul cel mai complicat 
din punctul de vedere al fazelor. Dispersia monomerului în apă se 
realizează prin agitare, dar pentru a menține o dispersie omogenă și a 
împiedica coalescența picăturilor de monomer se utilizează un agent 
tensioactiv numic emulgator. Emulgatorul este format dintr-o parte 
hidrofobă cu afinitate către monomer și o parte hidrofilă polară care are 
afinitate către apă. La dispersarea monomerului în faza apoasă în care 
se găsește dispersat emulgatorul acesta se plasează la interfața apă-
fază organică reducând tensiunea superficială și miscibilizează 
monomerul cu apa. Datorită respingerilor electrostatice dintre grupările 
hidrofile ale emulgatorului lipirea picăturilor nu este posibilă. 

Alte avantaje ale acestui procedeu sunt: 
- Un bun control al inițierii, propagării și transferului de lanț, al 

întreruperii dar și al desfășurării reacției; 
- Latexul obținut poate fi utilizat ca atare în domeniul lacurilor și 

vopselelor; 
- Separarea polimerului în stare solidă este relativ facilă prin 

coagularea latexului cu electroliți; 
Principalele ingrediente dintr-un proces de polimerizare în emulsie 

sunt monomerul, apa, inițiator și emulgator. Componenta dominantă 
cantitativ în acest proces este apa ce are rol de agent de dispersie. Din 
punct de vedere al procesului în sine monomerul (de exemplu clorura de 
vinil) care este insolubil în mediul de dispersie (apa) este cel mai 
important. Acesta se dispersează în apă sub forma unor picături. 
Stabilizarea acestor picături se realizează utilizând agenți tensioactivi 
denumiți emulgatori. 

Principalele tipuri de emulgatori sunt: 
o Ionici – anionici (sărurile de sodiu ale acizilor alchil 

sulfonici, săruri ale acizilor grași superiori), cationici (săruri 
de amoniu) și amfoliți (aminoacizi); 

o Neionici – sunt compuși polietoxilați derivați din 
oligomerizarea etilenoxizilor și care pe capăt conțin grupări 
hidrofobe de tipul radicalilor alchil sau aril. 
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Emulgatorul, orientat cu grupările polare spre apă, determină crearea 
în jurul picăturilor de monomer a unui strat dublu electric, astfel că două 
picături de monomer vor prezenta același tip de sarcină pe suprafață și 
deci nu se vor putea lipi. În general, emulgatorii sunt foarte solubili până 
la o anumită concentrație numită concentrație critică micelară (CCM). 
Există astfel două situații, și anume: 

- Când concentrația emulgatorului este mai mică decât CCM 
emulgatorul este complet dizolvat.  

- Când concentrația emulgatorului este mai mare decât CCM, 
moleculele de emulgator au capacitatea de a se asocia în 
agregate numite micele (30-50 molecule de emulgator). Micelele 
pot fi discoidale, lamelare sau sferice (figura 1.1). Asocierea se 
face prin interacția părților hidrofobe ale moleculelor de 
emulgator. 

 
 

Figura 1.1. Asocierea moleculelor de emulgator sub formă de micele 
sferice, lamelare sau sferice 

 
În aceste micele în miezul hidrofob poate pătrunde monomerul și 

inițiatorul solubil în apă. 
 

Topochimia polimerizării în emulsie 

În principiu radicalul de inițiator poate declanșa polimerizarea fie a 
monomerului dizolvat (cel mai probabil), fie a monomerului din picătură, 

Micele discoidale Micele lamelare Micele sferice
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fie a monomerului din micelă. Polimerizarea monomerului dizolvat chiar 
dacă se produce nu poate explica conversiile mari atinse în proces până 
la 80-90%. 

 
Figura 1.2. Reprezentarea schematică a topochimiei reacției de 

polimerizare în emulsie 
 

Volumul unei picături de monomer este de 1000 ori mai mare 
decât cel al unei micele, în schimb numărul de micele din sistem este de 
peste 1000 de ori mai mare decât cel al picăturilor de monomer. 
Inițiatorul fiind solubil în apă va ataca acolo unde i se oferă o suprafață 
specifică mai mare. Întrucât suprafața specifică cea mai ridicată o oferă 
micelele, radicalul inițiator va declanșa polimerizarea în acestea (Figura 
1.2). 

Datorită contracției de volum a micelei, se destabilizează tensiunea 
superficială a acesteia și, ca urmare, pentru a reveni la forma inițială, 
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micela preia monomer din picături prin difuzie. Picăturile de monomer 
din sistem constituie adevărate rezervoare pentru micelă până la 
consumarea aproape totală a monomerului (figura 1.3.). La sfârșitul 
reacției de polimerizare rezultă o suspensie de particule foarte fin de 
polimer stabilizate de emulgator plutind în mediul apos, numită latex. 
Separarea polimerului din latex poartă numele de coagulare. 
Coagularea se realizează prin tratarea latexului cu un amestec de 
electrolit tare (NaCl) și un acid tare; în acest fel se distruge stratul dublu 
electric care înconjoară particula de polimer și favorizează depunerea 
particulelor de polimer. 

 

 
Figura 1.3. Inițierea reacției în cazul polimerizării în emulsie 

 
Procesul de polimerizare se întrerupe atunci când conversia a 

atins valoarea de 70-80%. La conversii mai mari încep să apară reacții 
de transferul de lanț. Creșterea cu 1% peste aceste valori necesită o oră 
de reacție în plus. O polimerizare în emulsie durează 12-15 ore astfel că 
nu se justifică din punct de vedere economic continuarea procesului 
până la o conversie totală. De asemenea, se impune o fază de 
degazare și de recirculare a monomerului nereacționat. Polimerizarea în 
emulsie decurge cu viteze mari de reacție și cu atingerea unor mase 

M

M
M
M

I

M

M
M
P P

P

P
P

M



 

15 

 

moleculare mari de polimer precum și o polidispersitate îngustă. Întrucât 
inițiatorii sunt solubili în apă, ei pot fi activați prin procese redox ceea ce 
le reduce temperatura de descompunere până la aprox. 40oC; în aceste 
condiții se obține un polimer cu o masă moleculară mare. 

1.4. Caracteristicile procedeului de polimerizare în 
suspensie 

Polimerizarea în suspensie presupune în general dispersia 
monomerului, în principal sub formă de lichid în picături mici, într-un 
mediu non miscibil sub agitare, ce constă de obicei din apă conținând 
cantități mici de stabilizatori de suspensie. Catalizatorul sau inițiatorul 
este solubil în monomer dacă monomerul este un lichid sau este inclus 
în mediul de reacție dacă se utilizează un monomer gazos. Raportul 
monomerului cu mediul de dispersie variază între 10 și 40%. Când 
polimerizarea este finalizată, suspensia de polimer este trimisă într-un 
rezervor unde este îndepărtat orice monomer rămas prin stripare cu 
abur sub presiune. Amestecul de suspensie este pompat în final către o 
centrifugă continuă de tip coș polimerul este filtrat, spălat și deshidratat. 
Produsul umed, care poate conține încă 30% apă sau solvent, este 
uscat într-un curent de aer cald (66 până la 149°C) într-un uscător. Apoi 
este plasat în depozitare în vrac sau transferat într-o buncăr pentru 
ambalare sub formă de rășină sub formă de pulbere sau introdus printr-
un extruder pentru a fi transformat într-un produs granulat. 

Polimerizarea în suspensie constituie o replică la microscară 
a polimerizării în masă, deoarece polimerul care se formează în 
picătura de polimer este insolubil și precipită pe măsură ce se formează. 
Polimerizarea în suspensie este cea mai asemănătoare cu 
polimerizarea în masă, deoarece „efectul Trommsdorff” apare în mii 
până la milioane de picături de monomer care alcătuiesc de fapt 
procesul de polimerizare în suspensie. Componentele sistemului de 
reacție sunt: 
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- Faza apoasă este constituită din apă și stabilizator de 
suspensie 

- Faza organică este alcătuită din monomer și inițiatori 
(peroxizi sau azoderivați) 

Dispersia picăturilor de monomer în faza apoasă este asigurată de 
stabilizatorul de suspensie. Raportul dintre faza apoasă și cea de 
monomer este de 1/2-2,5.  

Stabilizatorii folosiți sunt de obicei polimeri hidrosolubili: poli(alcool 
vinilic), metilceluloza, carboximetilceluloza. Mecanismul stabilizarii 
constă în formarea unei pelicule în jurul particulelor de monomer. 
Substituenții polimerilor împiedică coalescența picăturilor prin efecte 
sterice (efecte de volum); pe de altă parte fiind polimeri solubili în apă ei 
conduc la creșterea vâscozității sistemului, ca urmare, mobilitatea 
picăturilor de monomer este mai redusă iar probabilitatea ciocnirii lor 
este și ea mai redusă. Dezavantajul folosirii unor astfel de stabilizatori 
este că ei rămân fixați pe suprafața particulelor fiind greu de îndepărtat 
constituind în final o impuritate ce afectează proprietățile de izolator ale 
polimerilor. Pe de altă parte stabilizatorul de suspensie rămâne inclus în 
compoziția particulelor formând o membrană pericelulară, polimerul fiind 
hidrofil nu este compatibil cu plastifiantul hidrofob, reducând astfel 
sorbția în particule, ca urmare unele particule rămân negelifiate în masa 
de polimer format și provoacă defecte pe suprafața produsului. 

Mecanismul formării particulelor este realizat de FUKAWA 
pentru poli(clorura de vinil) și cuprinde 6 stadii (figura 1.4.): 

 
Figura 1.4. Mecanismul formării particulelor de polimer  prin polimerizare în 

suspensie  
 

monomer

1 2 3 4 5 6
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1. Primul stadiu corespunde dispersării monomerului sub formă 
de picături în fază apoasă stabilizate de PAV.  

2. Pe măsură ce polimerizarea se declanșează la conversii mici 
(1%) polimerul format începe sa precipite ca particule nanometrice 
numite granuliți în monomerul din picătură.  

3. Polimerizarea continuând, granuliții încep sa crească fie prin 
nucleație fie prin coalescență în formațiuni mai mari, lipicioase până la 
conversii de 3%. Suprafața specifică a acestor granuliți este foarte mare 
astfel încât dacă am opri polimerizarea în acest stadiu tot PAV-ul ar 
rămâne adsorbit pe suprafața lor.  

4. Dacă polimerizarea continuă granulele se unesc în formațiuni 
mai mari care conțin goluri de monomer. Prin continuarea polimerizării 
golurile colmatează, iar monomerul din ele polimerizează.  

5. În stadiul 5 se consumă întreaga cantitate de monomer din 
picătura inițială concomitent cu o scădere a presiunii 

6. Monomerul rămas polimerizează, conversia ajungând de 
obicei până la 80% conducând la o particulă neregulată- înconjurată de 
PAV.  

Aparent, particulele finale de polimer sunt compacte și 
înconjurate la suprafață de PAV. În realitate morfologia particulelor este 
mult mai complicată. Formațiunile de polimer apărute în stadiul 2 și 3 
sunt formațiuni dinamice mișcându-se în monomerul din picătură 
ajungând până la suprafața acestora de unde se întorc acoperite de 
PAV. Astfel încât în stadiile finale ale procesului se va găsi PAV și în 
interiorul particulei înconjurând granuliții. 
 Sorturile comerciale  rășinii de polimeri obținuți prin polimerizare 
în suspensie sunt clasificate după următoarele specificații de fabricație: 
1. Greutatea moleculară 
2. Morfologia particulelor 
3. Procese de difuzie  

a. Adsorbția plastifiantului  
b. Nivelul rezidual de monomer  

4. Densitatea în masă 
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Cu creșterea cantității de stabilizator scade continuu dimensiunea 
particulelor de polimer. Cantitatea optimă de stabilizator de suspensie 
este de 2% față de monomer. Procesul de polimerizare este influențat 
de temperatură și de intensitatea agitării (regimul hidrodinamic); o viteză 
de agitare prea lentă conduce la particule mai mari care adsorb greu 
plastifiantul; o viteză mare de agitare duce la ruperea particulelor lărgind 
polidispersitatea dimensională. De aceea se lucrează la o turație medie 
a agitatorului și regimul hidrodinamic se intensifică prin introducerea în 
reactor a unor șicane. 
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Capitolul 2. TEHNOLOGII DE OBȚINERE A POLIOLEFINELOR 
 

2.1. Poliolefine – Definiție. Istoric. Generalități 

O poliolefină este un tip de polimer produs dintr-o olefină simplă 
(numită și alchenă cu formula generală CnH2n) ca monomer (figura 2.1.). 
De exemplu, polietilena este poliolefina produsă prin polimerizarea 
olefinei etilenă sau etenă; polipropilena este o altă poliolefină obișnuită 
care este fabricată din propilenă. 

CH2

R1

R2
R1, R2

H

radical alchil

CH2CH2

CH2 CH3

CH2
CH3

CH2 CH3

CH3

etena

propena

butena

izobutena

 
 

Figura 2.1. Monomeri olefinici 
 

Jim Pritchard de la Phillips Petroleum Company a calificat 
poliolefinele ca fiind molecule aproape perfecte (”It is a near perfect 
molecule...”) și de aceea probabil poliolefinele sunt utilizate într-o mare 
varietate de aplicații, inclusiv pungi alimentare, containere, jucării, 
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adezivi, aparate de uz casnic, materiale plastice tehnice, piese auto, 
aplicații medicale și implanturi protetice. Ele pot fi fie amorfe, fie foarte 
cristaline și se comportă ca termoplastice, elastomeri termoplastici sau 
termorezistenți. În ciuda utilității lor, poliolefinele sunt formate din 
monomeri compuși doar din atomi de carbon și hidrogen. Suntem atât 
de obișnuiți cu acești polimeri remarcabili încât nu ne oprim să ne 
întrebăm cum materialele realizate din astfel de unități simple realizează 
această gamă extraordinară de proprietăți și aplicații. Răspunsul la 
această întrebare constă în modul în care moleculele monomerului sunt 
conectate în lanțul polimeric pentru a defini arhitectura moleculară a 
poliolefinelor. Prin simpla manipulare a modului în care etilena, 
propilena și α-olefinele superioare sunt legate în lanțul polimeric, pot fi 
produse poliolefine cu proprietăți complet noi. 

Istoria poliolefinelor a început de fapt în anii 1890 cu sinteza 
polimetilenei din diazometan. În anii 1930, cercetătorii din Anglia au 
descoperit că etilena la presiune ridicată și în prezența oxigenului 
polimerizează la o rășină cu greutate moleculară mare. Cercetările 
ulterioare desfășurate atât în Anglia cât și în Statele Unite au 
demonstrat că la presiuni și mai mari, se obțin în esență la polietilene 
liniare cu densitate și mai mare. La începutul anilor 1950, grupuri de 
cercetători din Statele Unite și Europa au descoperit independent că 
polietilenele liniare de înaltă densitate, ar putea fi produse la presiune 
scăzută utilizând catalizatori eterogeni. În același timp, se produc 
catalitic materiale plastice din poliolefine din propilenă și α-olefine 
superioare. Inventarea polipropilenei cristaline a fost acordată 
companiei Phillips Petroleum Co. de către instanțele din Statele Unite la 
începutul anului 1980. Producția comercială de polietilenă cu densitate 
redusă a început în Anglia (ICI) în 1939. Au apărut fabrici ce utilizau 
înaltă presiune în Statele Unite (Du Pont și Union Carbide) și în 
Germania în timpul celui de-al doilea război mondial. Producția de 
polietilenă liniară a început la sfârșitul anului 1956 în Statele Unite 
(Phillips). Fabrica de semifabricate Koppers a început producția de 
polietilenă pentru uz comercial la începutul anului 1956. Alte fabrici au 
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urmat rapid exemplul, folosind procese Phillips și Ziegler. Producția de 
polipropilenă a început în Europa și în Statele Unite în anii 1957-1958. 
Alte două materiale plastice din poliolefine au fost produse în cantități 
comerciale mici, începând cu 1965: poli (4-metil-1-pentenă) și poli-1-
butenă. 

Proprietățile poliolefinelor sunt în principal determinate de masa 
moleculară și de gradul de cristalinitate. Gradul de cristalinitate al 
poliolefinelor variază de la 0% la 60% si corespunde materialelor 
plastice rigide. Cristalinitatea este determinată de lungimea secvențelor 
cristalizabile în timpul polimerizării. De exemplu, adăugarea unui mic 
procent de co-monomer 1-hexenă sau 1-octenă în timpul polimerizării 
etenei va conduce la scăderea gradului de cristalinitate. In concluzie, 
capacitatea unui polimer de a cristaliza scade odată cu scaderea 
regularității lanțului. 

- Grade de cristalinitate scăzute între 0 și 20% sunt asociate 
elastomerilor 

- Grade de cristalinitate intermediare cuprinse între 20 și 50% 
aparțin materialelor termoplastice ductile 

- Grade de cristalinitate mari cu valori de peste 50% au materialele 
plastice rigide, uneori chiar casante 

În cele ce urmeaza cele mai importante clase de poliolefine vor fi 
tratate urmărind următoarele secțiuni: surse de monomer, istoric de 
fabricație, tehnologii de obținere, proprietăți și utilizări  

2.2. POLIETILENA (PE) 

În forma sa cea mai simplă, o moleculă de polietilenă constă dintr-o 
catenă de bază lungă formată dintr-un număr par de atomi de carbon 
legați covalent cu o pereche de atomi de hidrogen atașați la fiecare 
carbon; capetele lanțului sunt terminate de grupări metil. Această 
structură este prezentată schematic în Figura 2. 
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Figura 2.2. Reactia generală de obținere a polietilenei 

2.2.1. Surse de monomer 

Etena (etilena) este cea mai importantă substanță chimică 
organică fabricată din punct de vedere al tonajuluiobținut. Producția 
anuală de etenă în 2015 conform 
https://www.essentialchemicalindustry.org/chemicals/ethene.html este 
redată în tabelul 1. Conform aceleași surse principala utilizare a etenei 
(60%) este obținerea poli(etilenei). 

Producția mondială 
de etenă 

134 milioane tone 

Asia Pacific 50 milioane tone 
SUA 25 milioane tone 
Europa 20 milioane tone 
Orientul mijlociu 20 milioane tone 

Etena este un gaz în condiții normale și nu se găsește ca atare în 
natură. Etena este un gaz incolor, cu miros și gust dulce și mai ușoar 
decât aerul. Se aprinde ușor și în cazul expunerii prelungite la foc sau 
căldură, recipientele se pot rupe violent și pot provoca explozii. 

Etena se obține numai prin degradarea termică a unor 
hidrocarburi alifatice, sursele de materii prime se constituie  din gaze 
naturale, țiței, cărbuni. 

https://www.essentialchemicalindustry.org/chemicals/ethene.html
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a) Gazele naturale - sunt amestecuri de hidrocarburi saturate ce 
conțin metan, etan, propan, butan, etc., dar în care metanul 
este dominant – în proporție de 65-99%.  
 

Gazele naturales-au format prin trei tipuri de procese majore: 
procese termogene, biogene și abiogene. 

- Procesul termogen - implică descompunerea relativ lentă a 
materialelor organice care are loc în bazinele de sedimentare sub 
influența temperaturii și a presiunii asociate cu adâncimea 
crescută. Ca urmare a acestei reacții de descompunere se 
formează gaz natural (numit și metan termogen) și petrolul; 

- Procesul biogen - metanul se formează prin acțiunea 
organismelor vii (bacterii metanogene) asupra materialelor 
organice în timpul depunerii sedimentelor; 

- Procesul abiogen - materia primă este reprezentată de gazele 
vulcanice (nu materia organică). Metanul se formează prin 
reducerea dioxidului de carbon în timpul răcirii magmei, de obicei 
în sistemele hidrotermale în timpul interacțiunii apă-rocă. 

 
În compoziția gazelor naturale pe lângă hidrocarburi mai intră și 

compuși cu sulf sau azot, gaze rare, Ne, Ar. Astfel, principala sursă de S 
este reprezentată de gazele naturale. 

 
b) Țițeiul - reprezintă un amestec de hidrocarburi gazoase sau solide 
dizolvate în hidrocarburi lichide. Este un lichid vâscos ce prezintă o 
putere calorică mare și este fluorescent. Țițeiul s-a format prin procesul 
de bituminizare care reprezintă o succesiune de fenomene chimice și 
biochimice ce realizează îmbogățirea în timp în C și H și îl sărăcește în 
O și N.  
Hidrocarburile pot fi: parafinice, cicloparafinice și aromatice: 

- parafine: etan, propan, butan (de la C2 la C4 – gaze, de la C5 la 
C32 – lichide, peste C32 – solide) 

- cicloparafine 
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- arene mononucleare sau polinucleare (cu nuclee izolate sau 
condensate) 

De asemenea, țițeiul mai conține și compuși cu O – acizi mono sau 
policarboxilici, compuși cu N – baze piridinice (piridină, pirimidină), 
compuși cu S – derivați de tiofen. Derivații cu sulf trebuie înlăturați prin 
desulfurare deoarece urmele de sulf sunt otrăvuri pentru catalizatori. În 
procent de 4-5% se găsesc compuși cu masă moleculară mică numiți 
compuși asfaltici. 

Obținerea etenei din țiței se realizează prin procedee chimice 
precum piroliza și cracarea hidrocarburilor superioare. În timpul acestor 
procese, hidrocarburile aflate în fază lichidă sau gazoasă sunt încălzite 
până la 750-950oC urmată de o răcire rapidă pentru a opri reacțiile ce au 
loc între radicalii liberi ce se formează în timpul acestui proces. În urma 
acestui proces hidrocarburile cu lanțuri mari sunt transformate în unele 
mai mici ce conțin și nesaturări. Fracțiile de distilare rezultate din 
prelucrarea primară a țițeiului sunt: benzine ușoare, benzine grele, white 
spirit (amestec de hidrocarburi alifatice și aliciclice – alifatice și ciclice în 
același timp cu 7 până la 12 atomi de carbon), petrolul lampant – 
amestec hidrocarburi care conțin între 6 și 16 atomi de carbon în 
moleculă, motorina - amestec de hidrocarburi cu 12…20 de atomi de 
carbon în moleculă, păcura și bitumul (asfaltul). Principala  sursă de 
obținere a olefinelor este reprezentată de petrolul lampant, motorină și 
păcură prin piroliză și cracare, la baza acestor procese stă un mecanism 
radicalic înlănțuit. 

2.2.2. Polietilena – noțiuni generale 
 

PE a fost pentru prima dată sintetizată de chimistul german Hans 
von Pechmann care a preparat-o din greșeală în 1898 în timp ce 
investiga diazometanul. Prima practică industrială de sinteză a PE a fost 
descoperită în 1933, de asemenea, din greșeală de compania Imperial 
Chemical Industries, Anglia. Dupăaplicareauneipresiunifoarte mari de 
ordinul a câtorvasute de atmosfereaplicatăunuiamestec de 
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etenășibenzaldehidă s-a obținut un materialalb, ceros. Deoarecereacția 
a fostinițiată de urmele de oxigen ce contaminaudispozitivulexperimentul 
a fostinițialnereproductibilpânăcândîn 1935 un altchimist Michael Perrin 
a dezvoltat o metodă de sinteza a PE ce a 
devenitulteriorbazapentruproducereaindustrială a LDPE mai târziuîn 
1939. 
 
Nomenclatura polietilenelor (PE) 

 
PE se clasifică în funcție de densitate și de numărul de ramificații. 

Astfel, cele mai comune tipuri de PE sunt reprezentate în figura 2.3.: 

 
Figura 2.3. Cele mai importante tipuri de PE 

 
Aceste variații în ce privește densitatea PE se datorează în 

principal defectelor/ramificațiilor apărute în catena de bază a polimerului. 
Acestea constau de obicei în grupe vinil asociate în principal capetelor 
de lanț. În fază solidă, ramificațiile și alte defecte apărute în structura 

PE ramificate

PE de joasă densitate -
LDPE

PE liniară de joasă 
densitate - LLDPE

PE liniare

PE de înaltă densitate -
HDPE

PE cu masă 
moleculară foarte 
inaltă - UHMWPE

Alte tipuri de PE

PE reticulată - PEX
sau XLPE

PE de densitate medie 
- MDPE

PE de densitate foarte 
joasă - VLDPE

PEcu masă moleculară 
înaltă - HMWPE

PE cu masă 
moleculară foarte 
joasă - ULMWPE

PE clorurată - CPE
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regulată a lanțului afectează cristalinitatea polimerului. Astfel, lanțurile 
care au puține defecte prezintă un grad mai ridicat de cristalinitate decât 
cele care au multe defecte. Cum împachetarea regiunilor cristaline este 
superioară celor necristaline, densitatea PE crește cu creșterea gradului 
de cristalinitate. În general, cu cât nr de ramificații crește cu atât scade 
densitatea PE solide. 
American Society for Testing and Materials (ASTM) definește variatele 
tipuri de PE în funcție de densitatea obținută, cele mai importante sunt 
exemplificate mai jos: 
 

• polietilenă de înaltă densitate (high density polyethylene) (HDPE): 
>0.941 g/cm3 

• Polietilenă liniară de densitate medie (linear medium density 
polyethylene) (LMDPE): 0.926-0.940 g/cm3 

• Polietilenă de densitate medie (medium density polyethylene) 
(MDPE): 0.926-0.940 g/cm3 

• Polietilenă liniară de joasă densitate (linear low density 
polyethylene) (LLDPE): 0.919-0.925 g/cm3 

• Polietilenă de joasă densitate (low density polyethylene) (LDPE) 
0.910-0.925 g/cm3 

2.2.3. Polietilena de joasă densitate – LDPE  
 

Polietilena de joasă densitate – LDPE se obține doar prin 
polimerizarea radicalilor liberi ai etenei inițiată de peroxizi organici sau 
alți reactivi care se descompun cu ușurință în radicali liberi 
(Azobisizobutironitril – AIBN sau Peroxid de benzoil - POB). Densitatea 
LDPE este de obicei 0,915-0,930 g/cm3. LDPE este cel mai ușor de 
prelucrat dintre tipurile majore de polietilenă și este adesea amestecată 
cu polietilenă liniară de joasă densitate și polietilenă de înaltă densitate 
pentru a îmbunătăți abilitățile de prelucrare. LDPE este foarte ramificată 
și conține un conținut amorf relativ ridicat, care are ca rezultat o claritate 
remarcabilă a filmului pentru ambalarea alimentelor, o aplicație majoră. 
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LDPE a fost astfel denumită deoarece polimerul conține numeroase 
ramificații ce împiedică procesul de cristalizare rezultând o densitate 
scăzută a polimerului. Ramificațiile sunt de obicei reprezentate de grupe 
etil și butil precum și de lanțuri mai lungi. 

Ca și procedeu de polimerizare se utilizează tehnologia 
polimerizării în masă. Se lucrează la presiune foarte ridicată pentru a 
menține monomerul în starea critică și pentru a-i crește concentrația în 
mediul de reacție. Temperatura de reacție este în funcție de natura 
inițiatorului folosit și este corelată cu presiunea astfel încât monomerul 
să se afle în sistem în stare critică, adică la starea de echilibru lichid – 
vapori. În aceste condiții etena se comportă ca un lichid dar în același 
timp mobilitatea și difuzibilitatea speciilor moleculare sunt asemănătoare 
stării gazoase. 

 
Fluxul tehnologic de obținere a LDPE – presupune parcurgerea 
următoarelor etape: 

 
I. Comprimarea etenei la presiunea de lucru 

II. Polimerizarea propriu-zisa 
III. Separarea etenei nereacționate și reciclarea sa 
IV. Extruderea și granularea topiturii de polimer  

 
Așa cum se poate observa în figura 2.4., etena proaspătă adusă 

dintr-un rezervor unde este menținută la - 20oC și sub presiune (pentru a 
fi menținută în stare lichidă) împreună cu etena reciclată alimentează 
primul compresor unde presiunea ajunge până la 100-350 at și este 
apoi transportată la al doilea compresor unde presiunea se ridică până 
la 3000 atm. Etena sub presiune este apoi transferată în reactor unde 
sunt introduși, de asemenea, inițiatorul și agentul de transfer de lanț. Din 
reactor amestecul conținând PE, etenă nereacționată împreună cu 
oligomeri de tipul parafinelor lichide și solide este supus unui proces de 
separare în două etape: inițial amestecul trece într-un separator aflat 
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sub presiune ridicată unde PE este separată împreună cu ceva urme de 
monomer de unde trece apoi    într-un separator sub presiune scăzută. 

 
Figura 2.4. Schema tehnologică de obținere a LDPE 

1.Compresor primar 2. Compresor secundar 3. Reactor 4. Separator prin 
detentă 5-6. Separatoare de joasă presiune 7-8 Sisteme de răcire 9 - 

Extruder 
a.Etenă, b-c - Etenă reciclată, d - Etenă de presiune medie, e - Etenă la presiune ridicată, 

f - Inițiator, g - Agent de transfer de lanț, h - Etenă, ceruri, parafine lichide cu grade de 
polimerizare sub 15-20, i - PE ce inca mai are urme de monomer – a doua detentă, j - 

Etena nereacționată împreună cu parafine lichide, k - Ceruri și parafine, l,n - Etena 
reciclată, m – LDPE, o – Pelete/granule LDPE 

 
Amestecul de oligomeri împreună cu mare parte din monomer 

lichid rămâne în separatorul de presiune ridicată de unde trece, de 
asemenea,     într-un separator unde se separă monomerul de recirculat 
și se îndepărtează resturile de oligomer. Etena pentru recirculat este 
apoi răcită și ajunge apoi din nou în primul compresor și astfel ciclul se 
reia.PE intră apoi într-un extruder unde este amestecată și omogenizată 
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cu diverși aditivi, în special antioxidanți. Din proces rezultă pelete de 
LDPE ce sunt gata apoi pentru ambalare și transport. 

 
Reactoarele folosite în etapa de polimerizare 

 
Polimerizarea poate avea loc în două tipuri de reactoare: 

1. Reactoare tip autoclavă 
2. Reactoare tubulare 

 
1. Reactoare tip autoclavă - sunt reactoare cilindrice amplasate pe 
verticală (înălțime/diametru = între 5 și 20) și pot fi de două tipuri (figura 
2.5.): 

a) Cu agitator mecanic 
b) Cu agitare în impulsuri 
Reactorul cu agitator mecanic trebuie să reziste la presiuni mari și 

ca urmare peretele reactorului trebuie să fie gros. Deoarece vâscozitate 
masei de reacție este foarte mare și agitatorul trebuie să fie de diametru 
mare. Reactorul este alcătuit din două compartimente: în cel superior 
este amplasat motorul care acționează axul agitatorului, iar în cel inferior 
se produce polimerizarea. Lucrând la temperatură mare din cauza 
supraîncălzirilor și din cauza vâscozității din ce în ce mai mari motorul 
se supraîncălzește și ca urmare trebuie răcit permanent. Răcirea se 
realizează cu jumătate din cantitatea de etenă ce se introduce în 
reactor, cealaltă jumătate fiind introdusă în compartimentul inferior. 
Pentru îndepărtarea eficientă a căldurii de reacție reactorul este 
prevăzut cu o manta prin care circulă apa de răcire și cu o serpentină. 

Există și variante la acest tip de autoclavă la care alimentarea se 
face prin mai multe puncte în compartimentul inferior al reactorului, iar 
diametral opus sunt introduși inițiatorii. De cele mai multe ori se introduc 
mai mulți inițiatori pentru a regla morfologia polimerului. De asemenea, 
astfel de construcție prezintă avantajul faptului că se evită 
supraîncălzirile locale extreme care apar atunci când este alimentat cu 
toată cantitatea de monomer și inițiator.  
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Figura 2.5. Reprezentare grafică a reactoarelor de tip autoclava: cu 

agitator mecanic și cu agitare în impulsuri 
 

2. Reactoare tubulare - pot avea o lungime de 1000-2000 m și un 
diametru intern de 25-50 mm (figura 2.6.). Produsul rezultat dintr-un 
astfel de reactor de obicei prezintă o masă moleculară mai mare și 
prezintă mai multe ramificații scurte decât LDPE rezultată din reactorul 
de tip autoclavă. Alimentarea reactorului se face în impulsuri deschizând 
și închizând ventilul de alimentare cu monomer. Acest mod de 
alimentare permite, pe de o parte, o bună agitare a amestecului și 
previne depunerea polimerului pe suprafața internă a reactorului. O 
variantă a acestui tip de reactor o constituie cea cu alimentare în mai 
multe puncte, când și inițiatorul este injectat în mai multe puncte. 
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Figura 2.6. Reprezentare grafică a reactoarelor tubulare cu alimentare în 

impulsuri într-unul sau mai multe puncte 
 

Caracteristicile LDPE 
 
Numeroasele ramificații scurte apărute de-a lungul lanțurilor de 

LDPE îi scade gradul de cristalinitate sub valoarea HDPE, rezultând 
astfel un produs flexibil cu un punct de topire scăzut. Ramificațiile lungi 
conferă LDPE calități superioare de procesare cum sunt rezistența în 
topitură împreună cu o vâscozitate relativ scăzută și fac posibilă 
procesarea polimerului sub formă de filme. 

LDPE este utilizat pentru: ambalaje, suport pentru scutece de 
unică folosință, folii pentru agricultură. Carton acoperit cu folii de LDPE 
cu sunt utilizate pentru obținerea de materiale compozite impermeabile 
la apă pentru ambalarea de sucuri de fructe, lapte si permit si sigilarea 
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la temperatura. De asemenea LDPE este utilizat în izolarea cablurilor 
electrice și pentru obținerea de țevi flexibile. 

2.2.4. Polietilena de înaltă densitate – HDPE  
 

Acest tip de PE se obține în condiții de presiune joasă (4-7 at) 
sau medie (14-40 at) și temperaturi cuprinse fie între 50-70oC, fie între 
150-180oC. HDPE se obține prin polimerizarea în prezența următoarelor 
clase de catalizatori: Ziegler Natta, Phillips și metalocene. 

2.2.4.1. Tipuri de catalizatori utilizați pentru obținerea HDPE 
 

a) Catalizatorii Ziegler-Natta (ZN) 

Sunt formați dintr-un catalizator de tipul MeXn (Me – metal 
tranzițional din gr IV-VIII de tipul Ti, Cr, Mo, iar X- halogen cum este 
Clorul) și un co-catalizator organometalic MeR (Me - metal din gr I – 
III, iar R – radical alchil, aril, acetil). Un exemplu clasic de catalizator 
Ziegler-Natta utilizat pentru polimerizarea etenei este format de 
complexul trietil aluminiul și tetraclorura de titan (TiCl4).  

Polimerizarea etenei cu catalizatori ZN sau Phillips se poate 
realiza în sistem eterogen în soluție cu precipitare. În ambele cazuri 
polimerizarea este eterogenă fiindcă sistemul catalitic nu este solubil în 
mediul de reacție. 

b) Catalizatorii Phillips 

În această categorie întră trioxidul de Cr (Cr2O3) și trioxidul de Mo 
(Mo2O3). În prezența lor se lucrează la presiuni medii. 

c) Catalizatori metaloceni 

În cazul catalizatorilor metaloceni, care sunt solubili în mediul de 
reacție, polimerizarea decurge în întregime în sistem omogen în varianta 
de soluție propriu-zisă. Utilizarea acestor catalizatori permite o foarte 
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bună reglare a lungimii și distribuției ramificațiilor de-a lungul catenei de 
bază, o foarte bună reglare a masei moleculare și polidispersității și o 
productivitate ridicată ce este cuprinsă între 1 t – 25 t/g 
catalizator*h*atm. 

Formula generală a catalizatorilor metaloceni este: 

L2Me2X2

Me metal tranzitional (Zr, Ti, etc.)

X Halogen (Cl), radical alchil, fenil, benzil, etc.

L  ligand anionic ciclic

- - -

Ciclopentadienil Indenil Florenil  

Cei mai utilizați catalizatori sunt: diclorura de bis ciclopentadienil 
zirconogen și diclorura de etil bisindenil zirconogen, a caror structură 
este redată mai jos.  

-

-

-

Zr
Cl

Cl

-

Zr
Cl

Cl

diclorura de bis ciclopentadienil zirconogen diclorura de etil bis indenil zirconogen
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Zirconogenii singuri nu pot cataliza reacția de polimerizare și de 
aceea se utilizează în combinație cu un co-catalizator care, pe de o 
parte determină formarea centrului activ cationic pe Zirconiu, iar pe de 
altă parte realizează și solubilizarea catalizatorului. Ca și co-catalizatori 
se folosesc: 

- Alumoxani care pot fi liniari sau ciclici 

O Al

Al O
CH3

CH3

n

 
- Compuși pe bază de bor cum sunt tetrafenil boratul 

[B(C6H5)4]-. 

Unul dintre factorii importanți ce determină productivitatea și 
structura polimerului o constituie raportul catalizator – cocatalizator ce 
poate varia între 1 și 3000. Productivitatea co-catalizatorilor depinde de: 

- Natura metalului – productivitatea crește în ordinea Zr > Ti>Hf 
- Natura ligandului – productivitatea crește în ordinea: 

Indenil>ciclopentadienil>Florenilului 
- Natura lui X – productivitatea  crește în ordinea: 

halogen>benzyl>fenil>metal 
Și acest tip de catalizator s-a dovedit a fi mai eficient atunci când 

este depus pe suport, acesta fiind de obicei realizat din MgCl2, alumină 
sau silice. Polimerizarea etenei utilizând catalizatori metaloceni se poate 
realiza în sistem omogen la presiune scăzută sau medie cu sau fără 
precipitare după tehnologiile descrise. 
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2.2.3.2. Tehnologiile de obținere a HDPE 
Polimerizarea etenei pentru a obține HDPE poate decurge în 

soluție omogenă, în soluție cu precipitare sau în fază gazoasă.  

A. Polimerizarea etenei la presiune joasă cu catalizatori Ziegler 
Natta 

 
Sistemul catalitic se poate prepara în reactor sau în prealabil 

după care este alimentat în reactor. Deosebirile dintre procedeele de 
preparare a catalizatorilor dictează tehnologia de preparare a etenei. 
Productivitatea catalizatorilor Ziegler Natta este în jur de 400 g PE/g 
catalizator*h*atm. Productivitatea poate fi crescută dacă acești 
catalizatori sunt depuși pe un suport de MgCl2 numindu-se în acest caz 
catalizatori suportați. Astfel de sisteme se obțin prin imprimarea MgCl2 
cu componentele sistemului catalitic în soluție urmată de uscare. În 
acest fel, suprafața specifică a catalizatorilor crește enorm, sistemul în 
ansamblu fiind foarte poros astfel încât sunt disponibili pentru inițierea 
polimerizării un număr tot mai mare de centri activi. În acest caz 
productivitatea este de 20-25 kg/g catalizator*h*atm. 

 
A1. Obținerea HDPE prin polimerizare ZN în soluție cu 

precipitare 
 
În acest caz se lucrează la o presiune cuprinsă între 4 -7 atm și 

la o temperatură între 50-70oC, iar ca solvenți se utilizează hexan, 
heptan, toluen sau benzen. Polimerul pe măsură ce se formează 
precipită din mediul de reacție depunându-se pe particulele de 
catalizator. La un moment dat particulele de catalizator se dispersează 
în toată masa de polimer nou format. 

- Particulele de catalizator metalic reduc proprietățile dielectrice 
ale polimerului 

- Prezența catalizatorului împreună cu prezența ocazională a 
dublelor legături micșorează stabilitatea la oxidare a polimerului 
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O etapă importantă în acest proces de polimerizare o constituie 
extracția catalizatorului aceasta realizându-se prin dezactivarea sa cu 
un alcool urmată de extracția propriu-zisă cu un amestec din același 
alcool cu o soluție apoasă de HCl. 

Fluxul tehnologic 

 

Figura 2.7. Schema tehnologică de obținere a HDPE prin polimerizarea ZN în 
soluție cu precipitare 
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Presupune parcurgerea următoarelor etape: 

- Prepararea catalizatorului 
- Polimerizarea propriu-zisă 
- Separarea monomerului nereacționat 
- Răcirea soluției de polimer 
- Descompunerea catalizatorului prin tratare cu alcool 
- Extracția catalizatorului cu amestec alcool și HCl 
- Centrifugarea pentru separarea polimerului 
- Recuperarea solventului 
- Condiționarea polimerului 

 

A2. Obținerea HDPE prin polimerizare ZN în soluție 
omogenă 

 
Procesul are loc la temperaturi ridicate între 150-180oC (peste 

temperatura de topire a PE, ceea ce menține polimerul dizolvat în 
solventul utilizat) și la presiuni între 14 și 40 at. Fazele procesului 
tehnologic sunt identice cu cele de la polimerizarea cu precipitare, cu 
deosebirea  că după obținerea conversiei dorite și separarea etenei 
nereacționate soluția este răcită brusc sub 80oC, polimerul precipitând 
astfel din soluție. 

Caracteristicile moleculare ale rășinilor rezultate prin procesele 
de polimerizare catalizate de catalizatori ZN sunt controlate de: 

- Natura catalizatorilor utilizați 
- Prezența agenților de transfer de lanț 
- Condițiile de reacție 
Dezavantajul major al utilizării catalizatorilor ZN este reprezentat 

de prezența rezidurilor de catalizatori  ce conduc la degradări chimice, 
coroziunea echipamentelor, decolorări și contaminarea polimerului în 
special când este vorba despre ambalaje pentru medicamente sau 
produse alimentare. 
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B. Polimerizarea etenei la presiune joasă cu catalizatori Phillips 
 
Acest procedeu folosește drept catalizatori Cr2O3 și pentru 

îmbunătățirea activității catalizatorul este suportat pe silice sau pe 
Aluminiu. De obicei, suportul este impregnat cu precursorul care dă 
naștere catalizatorului, apoi suportul este încălzit la 400-800oC în curent 
de etenă care îl activează și transformă prin oxidare Cr+2 la Cr+3.  

De obicei sunt utilizați doi precursori, și anume: 

- Bis trimetil silil cromatul 
- diciclopentadienil crom (C5H5)2Cr (cromacen) 

CH3 Si

CH3

CH3

Cr Si

CH3

CH3

CH3

 

Fluxul tehnologic 

Presupune parcurgerea următoarelor etape: 

- Prepararea catalizatorului 
- Polimerizarea propriu zisă 
- Separarea etenei 
- Separarea catalizatorului prin filtrare urmată de extracția 

polimerului depus pe particulele catalizatorului 
- Răcirea soluției de polimer cu precipitarea acestuia 
- Separarea prin centrifugare a polimerului cu recuperarea 

solventului 
- Condiționarea polimerului 
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Figura 2.8. Schema tehnologică de obținere a HDPE prin polimerizare la 
presiune joasă cu catalizatori Phillips 

Densitatea HDPE de 0,96 g/cm3 se datorează faptului că lanțul 
nu mai conține ramificații lungi ci doar scurte cu substituenți de tip metil. 
În cazul în care catalizatorul este suportat pe MgCl2 întrucât eficacitatea 
acestuia este foarte mare, în polimer rămân doar urme de 2-4 ppm 
metal ceea ce nu mai impune extracția catalizatorului din polimer, 
simplificând astfel fluxul tehnologic. 
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C. Polimerizarea etenei în fază gazoasă 
Procedeul este foarte avantajos prin prisma flexibilității sale în 

sensul că poate folosi oricare tip de catalizator. Reacția se desfășoară în 
pat fluidizat. Catalizatorul este introdus în reactor pe o sită metalică, iar 
menținerea sa în stare de flotație este asigurată chiar de monomer care 
intră pe sub sită cu presiune ridicată, astfel particulele de catalizator 
sunt menținute într-o suspensie solid-gaz (figura 2.9.). Se asigură astfel 
o suprafață de contact între catalizator și monomer pe măsură ce se 
formează polimerul acesta cade la partea inferioară și este îndepărtat, 
iar etena nereacționată este scoasă pe la partea superioară și este 
recirculată. Procesul are loc la temperaturi cuprinse între 75-100 oC și 
presiuni cuprinse între 17-20 atm. 

 

Figura 2.9. Reprezentarea schematică a procedeului de polimerizare a etenei 
în fază gazoasă în reactor de tip pat fluidizat 
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Majoritatea polietilenei obținute în faza gazoasă utilizează 
catalizatori Ziegler-Natta. Există, totuși, câteva cazuri în care sunt 
utilizați catalizatori cu crom. 

2.2.4. Polietilena liniara de joasă densitate (LLDPE) și polietilena 
liniară de foarte joasă densitate (VLLDPE) 

Din punct de vedere tehnologic aceste sorturi de PE se obțin prin 
procedee ZN în soluție omogenă sau eterogenă. Deși lanțurile de 
polimer formate nu sunt foarte ramificate ca în cazul LDPE, densitatea 
este mult mai mică din cauza numărului mare de subsituenți de lungime 
mică la catena de bază. Introducerea acestor catene scurte se face prin 
co-polimerizarea etenei cu alte 1-alchene cum sunt 1-butena, 1-hexena 
și 1-octena. 

Clasificarea generică a polietilenei liniare de joasă densitate 
acoperă un spectru de poli(etilenă-co-1-alchene), variind de la materiale 
transparente cu rigidități similare cu cele ale polietilenei de joasă 
densitate până la materiale rigide opace care prezintă multe dintre 
caracteristicile polietilenei de înaltă densitate. Modulul de elasticitate al 
unei rășini determină în mare măsură adecvarea acesteia pentru o 
anumită aplicație. Modulul depinde de gradul de cristalinitate, care este 
controlat de nivelul de încorporare a comonomerilor și este reflectat în 
densitatea rășinii. Majoritatea rășinilor liniare de polietilenă cu densitate 
joasă se încadrează în domeniul densității cuprins de polietilenă cu 
densitate joasă și, prin urmare, împart multe dintre aceleași piețe. În 
domeniul filmelor, care reprezintă una dintre cele mai importante aplicații 
ale sale, polietilena liniară de joasă densitate se distinge prin rezistență 
superioară, măsurată prin rezistența la rupere, rezistența la impact și 
rezistența la perforare. Filmele de polietilenă liniară cu densitate scăzută 
sunt utilizate în multe aplicații de ambalare și neambalare, inclusiv saci 
pentru produse alimentare, pachete de produse proaspete, ambalaje 
întinse, căptușeli pentru coșuri de gunoi domestice și baloane de 
laborator. De asemenea, este extrudat pentru a forma izolație de sârmă 
și cablu, țevi și foi pentru utilizare în cazul în care rigiditatea polietilenei 
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de înaltă densitate nu este necesară. Turnarea prin injecție este utilizată 
pentru a converti polietilena liniară de joasă densitate în articole precum 
capacele recipientelor pentru alimente și jucării, unde este necesară 
flexibilitatea combinată cu rezistența. La o scară mai mare, este utilizat 
pentru containere de procesare a alimentelor, rezervoare de stocare și 
bariere pentru autostrăzi. 

Polietilena liniară cu densitate foarte joasăeste tot o polietilenă 
liniară cu densitate joasă dar în care conținutul de comonomer este atât 
de mare încât cristalizarea este în mare măsură suprimată. Astfel de 
materiale sunt, de asemenea, cunoscute sub numele de polietilene cu 
densitate foarte mică sau plastomeri. Cristalinitatea limitată a acestor 
rășini are ca rezultat niveluri reduse de rigiditate și claritate ridicată. 
Aceste materiale sunt utilizate în cazul în care transparența, moliciunea 
și rezistența sunt la un nivel superior; astfel de aplicații includ tuburile 
medicale, ambalarea cărnii și suportul pentru scutece. 

Cantitatea de comonomer încorporată depinde de tipul de rășină 
ce se dorește a fi obținută. În general, conținutul de comonomer variază 
între 2-4% molar. Densitatea scade cu creșterea cantității de 
comonomer. LLDPE prezintă proprietăți mecanice superioare LDPE și 
din cauza conținutului scăzut de zone amorfe și a distribuției 
compoziționale eterogene, filmele de LLDPE nu sunt atât de 
transparente ca LDPE. Astfel de filme sunt utilizate în industria de 
ambalaje. De asemenea, LLDPE poate fi extrudată obținându-se fire 
izolatoare, tuburi și foi ce sunt mai flexibile decât cele obținute din 
HDPE. Prin injecție se pot obține diverse tipuri de recipiente sau chiar 
jucării ce au proprietatea că sunt flexibile și totuși rezistente. La nivele 
crescute de monomer încorporat, când cristalinitatea este scăzută 
drastic, VLDPE obținută prezintă un grad de transparență ridicat și 
rezistență ridicată la solicitări mecanice repetate find aplicate de 
exemplu pentru tubulatura din industria medicală. 
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2.2.5. Polietilena reticulată (XLPE sau PEX) 
 

PE reticulată constă în lanțuri de PE care sunt legate chimic prin 
legături covalente adiacente. Reticulările pot consta în legături C-C sau 
în punți create de agenți de reticulare mic moleculari și pot apărea la 
aleatoriu de-a lungul lanțurilor. Numărul punților de reticulare poate, de 
asemenea, varia de la o punte odată la câțiva atomi de C până la o 
punte la câteva mii de atomi de C. Scopul acestor reticulări este de a 
crea o rețea de lanțuri interconectate și care în acest fel devine 
insolubilă în majoritatea solvenților dar are capacitatea de a se umfla. 
Această proprietate face diferența între tipurile clasice de PE ce sunt 
solubile în anumiți solvenți în condiții de temperatură ridicată. Punțile 
de reticulare împiedică procesul de cristalizare și limitează mișcarea 
liberă a lanțurilor ce ar fi necesară pentru organizarea acestora în 
cristalite. De aceea densitatea PE reticulate este mai scăzută decât a 
rășinii de PE din care provine. 

Pentru comparare se poate menționa că PE reticulată pornind de 
la HDPE prezintă o rezistență la oboseală de 20 de ori mai mare decât 
a HDPE și o masă moleculară de 10 ori mai mare decât a HDPE 

Există trei procedee mai importante de reticulare a PE: 
- Cu peroxizi 
- Cu derivati silanici (de ex. vinil  trimethoxysilan) 
- Cu radiații de înaltă energie 

În primul caz, din punct de vedere tehnologic se procedează 
astfel: se alege ca inițiator un peroxid cu temperatură de 
descompunere superioară celei de curgere a polimerului (peroxidul de 
terțbutil). PE se prelucrează pe valț sau prin extrudere obținându-se 
folii sau filme. Filmul obținut este supus unei temperaturi egale celei de 
descompunere a inițiatorului și în acest fel se produce reticularea. 

În cel de-al doilea caz, PE se prelucrează sub formă de film sau 
de diverse profile după care produsul este supus radiațiilor gamma. Se 
formează în acest fel radicali care reticulează. 
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2.2.6. PE clorurată (PE-C) și PE clorsulfonată 
 

PE este în mod normal un polimer termoplastic semicristalin. 
Pentru a preveni cristalizarea se introduce clor de-a lungul lanțului. 
Cantitatea de clor introdusă va determina în final proprietățile polimerului 
final. Atunci când se utilizează cantități mici de până la 25% materialul 
este încă cristalin, iar încorporarea a peste 40% clor va conduce în final 
la un material casant. Cele mai bune proprietăți de elastomer se obțin la 
un procent de 35% Clor. PE clorsulfonată este similară PE clorurate 
însă este mai ușor de obținut datorită grupelor clorosulfonice. De aceea 
PE clorsulfonată este mai utilizată decât PE clorurată. Conținutul de 
grupări clorosulfonice este în general mai mic de 1,5%. 

 
PE clorurată 

 
 
PE clorsulfonată 

 
 
Clorurarea se realizează prin tratarea PE în soluție sau în 

suspensie apoasă cu clor molecular în prezență de peroxizi sau în 
prezența radiațiilor. Sulfoclorurarea PE se realizează în aceleași condiții 
ca și clorurarea PE dar barbotând în sistemul de reacție SO2. 

PE clorsulfonată poate fi vulcanizată cu peroxizi, oxizi metalici și 
amine. Crescând conținutul de clor produsul va avea rezistență crescută 
la uleiuri și solvenți însă va scădea flexibilitatea la temperaturi scăzute. 

Proprietățile PE clorurate: 
- Foarte bună rezistență la lumina UV 
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- Bună rezistență la produse petroliere 
- Foarte bună rezistență la oxigen, ozon 
- Bune proprietăți mecanice: buna rezistență la tensiune și la 

rupere 
- Bună rezistență la oboseală 
- Foarte bună rezistență chimică 
- Rezistența buna la ardere 
- Buna rezistență la decolorare 
Proprietăți ale PE sulfoclorurate: 
- Rezistență la oxigen și ozon 
- Bună rezistență chimică 
- Capacitate de umflare ridicată în anumiți solvenți 
- Buna rezistență la temperaturi ridicate și scăzute 
- Bună rezistență la ardere 
- Dezavantaj: este relativ dificil de procesat în continuare 
Aplicații ale PE clorurate și clorsulfonate: 
- acoperirea cablurilor electrice 
- izolator electric 
- materiale de acoperire a pardoselilor 
- tubulaturi auto 
- încălțări  
- diverse tipuri de învelitori 
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2.2.7. Copolimeri ai etenei 

2.2.7.1. Poli (etilena co acetat de vinil) (EVA) 
 

CH2
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Figura 2.10. Structura copolimerului poli(etilena co acetat de vinil) 
 
EVA este de departe cel mai comun copolimer al etenei obținut cu 

un co-monomer polar. EVA se obține prin copolimerizarea etenei cu 
acetat de vinil utilizând inițiatori radicalici de tipul POB, în schimb acesta 
nu poate fi produs utilizând catalizatori ZN (pentru că acești presupun 
un mecanism anionic coordinativ). Conținutul de acetat de vinil variază 
de la 8 la 40%. Densitatea copolimerului depinde de cantitatea de acetat 
de vinil încorporată, dar în general variază între 0.93-0.96 g/cm3. În 
anumite condiții, și anume la temperaturi foarte ridicate, încorporarea 
comonomerului are loc aleatoriu, rezultând totuși o distribuție uniformă a 
acetatului de vinil de-a lungul lanțurilor de PE. EVA are un conținut 
ridicat de regiuni amorfe ceea ce rezultă într-o transparență bună a 
filmelor obținute. Rășinile pe bază de EVA prezintă puncte de topire mai 
scăzute decât LDPE și LLDPE fiind astfel utilizabilă în realizarea de 
etanșeizări la cald. 
 Polimerizarea EVA corespunde îndeaproape polimerizării  
LDPE. Astfel, se pot utiliza polimerizarea în soluție, polimerizarea în 
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suspensie, polimerizarea în emulsie și polimerizarea în masă, dar este 
preferată polimerizarea în soluție ce utilizează ca solvent metanolul. 
Catalizatorii folosiți în mod obișnuit sunt 2,2'-azobisisobutironitrul sau 
peroxizi organici. Temperatura de polimerizare este în intervalul 50-80 ° 
C. Presiunea etenei este de 2-8 MPa. În cazul unui proces continuu de 
polimerizare, timpul mediu de reacție este în general 3-4 h. Pentru a opri 
reacția de polimerizare, la amestecul de reacție se adaugă un inhibitor 
de polimerizare. Etena gaz nereacționată este evaporată și îndepărtată 
din soluție. Mai mult, acetatul de vinil nereacționat este extras din soluția 
de copolimer. În cele din urmă, metanolul este recuperat prin precipitare 
cu o apă care conține soluție de separare și purificare. Acetatul de vinil 
și metanolul astfel recuperate pot fi refolosite în procesul de 
copolimerizare. 
 

2.2.7.2. Poli (etilena co alcool vinilic) (EVOH) 
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 Figura 2.11. Structura copolimerului poli(etilena co alcool vinilic) 

 
 EVOH se produce prin hidroliza alcalină a poli(etilenei co 
acetat de vinil) și aceasta pentru că monomerul de alcool vinilic are un 
timp de viață extrem de mic. Densitatea copolimerului EVOH este mai 
mare decât alte sorturi de PE (0,96 – 1,2 g/cm3) din cauza conținutului 
ridicat de ”alcool vinilic” și prezintă excelente proprietăți de barieră 
pentru oxigen. Sunt utilizate în general pentru obținerea de filme 
laminate pentru ambalaje alimentare. 
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 Grupările hidroxil ale EVOH prezintă un caracter polar 
pronunțat. Acestea formează la legături puternice de hidrogen care 
rigidizează regiunile necristaline, modificând semnificativ proprietățile 
materialului. Rigiditatea generală a rășinilor EVOH este semnificativ mai 
mare decât ale precursorilor lor. La fel ca în cazul altor copolimeri ai 
etenei, conținutul crescut de comonomeri are ca rezultat scăderea 
modulului de elasticitate. Temperatura de înmuiere Vicat a EVOH este, 
de asemenea, mai mare decât cea a EVA, explicând temperatura de 
topire și rigiditatea mai mari. Temperatura de tranziție vitroasă crește 
odată cu creșterea nivelului de a comonomer, crescând cu aproximativ 
100°C între 0 și 10 mol % comonomer, crescând apoi cu o rată mult mai 
scăzută.  
 Copolimerul EVOH este un copolimer termoplastic flexibil, clar 
și lucios produs prin alcooliza poli(acetatului de vinil). În rășinile EVOH 
comerciale, conținutul de alcool vinilic variază în mod obișnuit între 
aproximativ 55 și 75 % molar. Atât punctul de topire, cât și temperatura 
de tranziție vitroasă cresc odată cu scăderea conținutului de etilenă, în 
timp ce rata de transmitere a oxigenului gaz scade. Cu alte cuvinte, 
compușii cu conținut scăzut de etilenă oferă cea mai bună barieră de 
gaz, în timp ce cele cu cel mai ridicat conținut de etilenă oferă cea mai 
mare flexibilitate și cea mai ușoară prelucrare. 
 

2.2.7.3. Poli (etilena co acid acrilic) (EAA) și poli (etilena co acid 
metacrilic) (EMA) 
 Copolimerii EAA și EMA sunt produși prin copolimerizarea 
etenei cu acid acrilic și respectiv acid metacrilic. Ca și copolimerul de 
etilenă-acetat de vinil, EMA și EAA nu pot fi produse cu Ziegler-Natta 
sau catalizatori de crom suportați. 
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 Figura 2.12. Structura copolimerului poli(etilena co acid metacrilic) 
 

 
 Densitatea acestor copolimeri depinde de cantitatea de 
comonomer polar încorporată, dar este de obicei 0,94-0,96 g/cm3. 
Copolimerii EAA și EMA au o aderență excelentă la metale precum 
aluminiul și sunt utilizați în laminatele metalice. EAA și EMA sunt de 
asemenea utilizate ca precursori ai ionomerilor. Ionomerii sunt produși 
prin reacția resturilor de acid carboxilic (-90%) cu baze metalice, cel mai 
adesea NaOH și Zn(OH)2. Ionomerii sunt produse cauciucoase la 
temperaturi ambientale, dar devin termoplastice la temperaturi mai 
ridicate. Deși ionomerii au cristalinitate scăzută, aceștia prezintă 
rezistență la tracțiune și proprietăți de aderență excelente formând 
pelicule foarte dure. O aplicație bine cunoscută pentru ionomeri este 
utilizarea lor ca huse pentru mingi de golf durabile. Ionomerii de potasiu 
au fost recent comercializați și sunt promovați pentru proprietățile 
antistatice pe care le conferă amestecurilor. 

2.3. POLIPROPILENA - PP 

 

Figura 2.13. Reacția generală de polimerizare a propenei 
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Producția industrială de PP a început în 1957 la Montecatini – 
Italia, Hercules – SUA și Farbewerke Hoechst – Germania și a fost 
rezultatul descoperirii catalizei heterogene stereospecifice de către 
Ziegler în Germania care s-a dovedit în 1953 că afecta polimerizarea 
etenei. Utilizând acest sistem catalitic Natta în 1954 în Italia a obținut 
polipropilenă cristalină.  

PP este un material termoplastic rezultat din polimerizarea 
moleculelor de propenă. Există un număr mare de metode de 
polimerizare a propenei, dar din punct de vedere comercial cel mai 
frecvent utilizate metode utilizează sisteme catalitice care produc lanțuri 
polimerice cristalizabile. Materialul rezultat este un solid semicristalin cu 
bune proprietăți mecanice și termice. O altă formă de PP produsă în 
cantități mult mai mici ca produs secundar pe lângă PP semicristalină 
prezintă slabe proprietăți mecanice și termice, este moale și lipicios și ca 
urmare este utilizat ca adeziv sau agent de etanșeizare. Forma 
cristalizabilă mai este numită PP izotactică, iar forma necristalizabilă 
este numită PP atactică. Pentru o mai bună înțelegere se poate aminti 
că: 

- Dacă grupele metil sunt predominant orientate în aceeași 
direcție polimerul este numit izotactic.  

- Dacă grupele metil alternează uniform de o parte și de alta 
de-a lungul lanțului polimeric, această formă stereoizomerică 
este numită sindiotactică și conține un număr substanțial de 
regiuni cristaline.  

- Dacă grupele metil sunt orientate aleatoriu de o parte și de 
cealalată a lanțului, polimerul se numește atactic și este 
cauciucos, amorf și lipicios 

Cele trei forme de PP sunt reprezentate în figura 2.14: 
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Figura 2.14. Tacticitatea polipropilenei 

 
Ca un material termoplastic tipic proprietățile PP în stare de 

topitură sunt derivate din lungimea medie a lanțurilor de polimer și din 
distribuția lungimii lanțurilor în produsul final. În stare solidă, proprietățile 
principale ale PP reflectă tipul și numărul de zone cristaline sau amorfe 
formate de către lanțurile polimerice. 

PP semicristalină este un material termoplastic ce conține ambele 
faze și cristalină și amorfă. Cantitatea relativă din fiecare fază depinde 
de caracteristicile structurale și stereochimice ale lanțurilor polimerice și 
de condițiile în care este convertită rășina în produsul final sub formă de 
fibre, filme prin procedee de turnare, extrudere sau injecție.  

PP prezintă excelente proprietăți fizice și mecanice când este 
utilizată în aplicații ce presupun temperatura ambiantă. Este relativ 
rigidă, prezintă un punct de topire relativ ridicat, o densitate scăzută și o 
rezistență relativ bună la șocuri. Aceste proprietăți pot fi variate     într-un 
mod relativ simplu prin modificarea regularității lanțului (tacticității), a 
lungimii medii a lanțurilor și prin încorporarea de comonomeri cum este 
etena. 

Mecanismele de polimerizare care conduc la obținerea de PP 
izotactică sunt: 

- Mecanismul sterespecific 

izotactic

sindiotactic

atactic
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- Mecanismul anionic coordinativ 
- Mecanismul cu metalocene 
Ca procedee industriale se aplică următoarele procedee: 
- Polimerizarea în soluție 

o Cu precipitare 
o În soluție omogenă 

- Polimerizarea în fază gazoasă 
- Polimerizarea în masă cu precipitare 

 
Polipropilena este polimerizată cu catalizatori de tip coordinativ sau 

Ziegler-Natta utilizând fie un procedeu cu precipitare, fie procedeul în 
fază gazoasă. Din punct de vedere tehnic, este posibilă și utilizarea 
catalizatorilor metalocenici, cu toate acestea, în producție se utilizează 
destul de rar. Dezvoltarea tehnologiei polimerizării polipropilenei s-a 
realizat destul de rapid, etapele sale de dezvoltare au combinat 
descoperiri atât în chimia fundamentală, cât și în dezvoltarea 
catalizatorilor. În cazul polimerizării în masă a propenei, propena lichidă 
este utilizată ca mediu în interiorul reactorului. Astfel se obține o viteză 
ridicată de polimerizare și se realizează o inginerie simplă a procesului. 
În plus, activitatea catalizatorilor  moderni este suficient de ridicată 
nemaifiind necesară o etapă suplimentară de purificare a produsului.  

2.3.1. Polimerizarea propenei în soluție cu precipitare  
 

Acest procedeu utilizează catalizatori ZN (TiCl4 + Al(C2H5)3) și 
are loc la temperaturi între 50 și 80oC, respectiv presiuni între 5 și 30 at. 
Ca solvenți se folosesc, hexan, heptan sau parafina 

Această tehnologie a fost concepută pentru catalizatori din prima 
și a doua generație. A fost nevoie de un solvent, cum ar fi butanul, 
heptanul, hexanul sau parafina. Solventul a servit ca mediu pentru 
dispersia polimerului produs în reactoare și pentru dizolvarea produsului 
secundar reprezentat de polipropilena atactică. Utilizarea unui solvent a 
facilitat, de asemenea, etapa de dezactivare și extracție a catalizatorului 



 

53 

 

(sau dezamorsare), care a necesitat introducerea în reactor de alcool și 
soluții caustice. Fabricile bazate pe această tehnologie au necesitat o 
cantitate mare de echipamente și mult spațiu. Costurile de producție și 
exploatare erau mari și în plus au existat probleme de mediu și de 
siguranță asociate cu manipularea unui volum mare de solvent și 
eliminarea produselor secundare atactice amorfe precum și a unui flux 
mare de apă uzată care conține componente reziduale ale 
catalizatorului. 
 
Fazele procesului tehnologic sunt următoarele: 
 

1. Prepararea complexului catalitic prin punerea în contact a celor 2 
componente în solvent 

2. Polimerizarea propriu-zisă 
3. Degazarea propenei 
4. Descompunerea catalizatorului și extracția produșilor rezultați cu 

un amestec alcool metilic/HCl 
5. Separarea polimerului de solvent a catalizatorului descompus și 

PP atactică prin centrifugare 
6. Uscare 
7. Condiționare/granulare  
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Figura 2.15. Schema tehnologică de obținere a PP prin procedeul polimerizării 

în soluție cu precipitare 

2.3.2. Polimerizarea în fază gazoasă a propenei 
 
Tehnologia polimerizării propenei în fază gazoasă a fost 

revoluționară prin faptul că a evitat complet necesitatea unui solvent sau 
a unui mediu lichid pentru a dispersa reactanții și produsul din reactor. 
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Acest proces elimină separarea și recuperarea cantităților mari de 
solvenți sau propilenă lichidă necesară în reactoarele de solutie sau în 
masă. PP rezultată din reactoarele în fază gazoasă este în esență 
uscată, necesitând doar dezactivarea nivelului foarte scăzut de reziduuri 
de catalizator înainte de încorporarea aditivilor și peletizare. Astfel, 
această tehnologie de proces a redus producția de PP la pașii esențiali. 

În acest proces, propilena și catalizatorul solid sunt aduse în 
contact și apoi sunt dispersate în reactor care poate fi: 

- reactor tip pat fluidizat 
- reactor cu agitare care poate fi fie de tip vertical fie de tip 

orizontal cu compartimente și include agitatoare pentru amestecare 
particulelor de polimer 

Se lucrează de obicei la presiuni de 2-4 atm și la temperaturi între 
50-80oC. Reactorul este prevăzut cu 2 zone: zona de polimerizare și 
zona de degazare, pulberea de polimer formată este antrenată într-un 
ciclon de propenă nereacționată care este eliminată și recirculată pe la 
partea superioară a reactorului. Principalul avantaj al acestui procedeu 
este reprezentat de prețul de cost relativ scăzut și de flexibilitatea 
procesului dar și de faptul că dacă se utilizează catalizatori ZN nu se 
obține PP atactică.  

 

 
Figura 2.16. Schema tehnologică de obținere a PP prin procedeul polimerizării 

în fază gazoasă 

zona de degazare

zona de polimerizare

Propena
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2.3.3. Proprietățile și aplicațiile PP 
 

PP este foarte ușoară (0,9 g/cc), este mai ușoară decât apa și 
chiar mai ușoară decât PE, ceea ce înseamnă că poate fi utilizată în 
aplicații care necesită materiale de joasă densitate. Modulul de 
flexie/îndoire precum și punctul de topire sunt ridicate, aceste două 
proprietăți fac ca PP să poată fi utilizată în aplicații precum fabricarea de 
recipiente pentru substanțe fierbinți. PP prezintă o excelența rezistență 
chimică și ca urmare poate fi utilizată pentru ambalarea medicamentelor 
și alimentelor. De asemenea, din PP se pot fabrica fibre, covoare, benzi 
adezive, diverse nețesute, frânghii, plase diverse, etc. 
 

2.3.4. Copolimerii etenei cu propena 
 

CH2 CH CH2

CH3

CH2---- ----
m n

 
Cei mai importanți copolimeri ai propenei sunt cu etena, și, în 

funcție de conținutul de etenă și de proprietățile compușilor rezultați, 
aceștia pot fi: copolimeri termoplastici, elastomeri și elastomeri 
termoplastici. În cele ce urmează sunt redate cele mai importante 
proprietăți ale acestor compuși. 
 
a) Copolimeri termoplastici – în care procentul de etenă variază între 
5-30% 

- Acești polimeri sunt transparenți, gradul de transparență crește 
cu procentul de etenă 

- Indicele de cristalinitate este inferior PP 
- Tg copolimerilor scade sub 0oC odatăcu creșterea procentului de 

etenă 
- Temperatura de casanță scade cu creșterea procentului de etenă 
- Prelucrabilitatea copolimerului crește cu procentul de etenă 
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- Acești copolimeri pot fi statistici sau bloc, cei bloc prezentând un 
grad de cristalizare mai mare decât cei statistici având același 
procent de etenă 

- Se obțin prin aceleași procedee ca și în cazul PP și a PE 
- Se prelucrează prin extrudere sau injecție generând produse mai 

flexibile decât PE 
b) Elastomeri  

- Conținutul de etenă este cuprins între 40-70% 
- Sunt complet amorfi, transparenți 
- Tg = -20oC 
- Sunt rezistenți în timp 
- Sunt mai rezistenți la îmbătrânire în comparație cu PP 
- Pot fi de asemenea, statistici sau bloc 
- Sunt cauciucuri ce nu pot fi reticulabili cu sulf ci doar cu inițiatori 

peroxidici 
c) Elastomeri termoplastici 

- Se comportă ca elastomerii la temperatură normală dar pot fi 
aduși în stare de curgere deci pot fi prelucrați prin creșterea 
temperaturii 

- Sunt amestecuri de PP cu copolimeri ai propilenei și etenei (5-
30% etenă) 

- Prezintă rezistență la solvenții polari (apa, acizi, cetone și alcooli) 
- Produșii amorfi sau cei cu cristalinitate redusă prezintă flexibilitate 

la temperaturi scăzute 
- prezintă rezistență la temperaturi de până la 130oC 
- Pot fi plastifiați cu ușurință 
- Pot fi reticulați utilizând peroxizi ca inițiatori 
- Prezintă bune proprietăți la tracțiune și o excelentă rezistență la 

abraziune 
- Prezintă rezistență la ardere 
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2.4. POLIIZOBUTENA (PIB) 

Izobutena se obține din fracția C4 rezultată din prelucrarea primară 
a țițeiului (prin cracare și piroliza) prin următoarele metode: 

- prin extracție cu H2SO4 
- dehidrogenarea izobutanului cu Fe2O3 
- izomerizarea butenelor  
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Figura 2.17. Reacția generală de polimerizare a izobutenei 
 

Izobutilena a fost de interes încă din primele zile ale cercetării 
polimerilor sintetici, când catalizatorii Friedel Crafts erau folosiți pentru 
prepararea materialelor elastice. Polimerii izobutilenici de importanță 
comercială includ homopolimeri și copolimeri care conțin cantități mici 
de izopren sau p-metilstiren. În prezent, derivații clorurați și bromurați ai 
poliizobutenei (poli [izobutilen-co-izopren]) au cel mai mare volum de 
vânzări. Izobutilena a fost prima dată observată că polimerizează în 
1873, dar polimerii cu greutate moleculară mare nu au fost realizați până 
când studiile efectuate la I. G. Farben din Germania nu au stabilit că 
greutatea moleculară crește odată cu scăderea temperaturii de 
polimerizare. Poliizobutilena a fost sintetizată la -75°C folosind BF3 ca și 
catalizator. Cu toate acestea, întrucât polimerul era saturat, nu putea fi 
reticulat într-o rețea cauciucată și nu s-au găsit utilizări comerciale. 

Izobutena nu poate polimeriza radicalic, astfel că mecanismul 
preferat de polimerizare este cel cationic. Polimerizarea izobutenei este 
spectaculoasă, reacția decurgând violent, chiar exploziv chiar la 
temperaturi de -100oC și de aceea pentru a o tempera și a îndepărta 
eficient temperatura de reacție se utilizează ca solvent etena. Controlul 
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procesului se realizează prin intermediul etenei care se introduce în 
cantitate mai mare sau mai mică. Etena nu polimerizează în aceste 
condiții; pe de altă parte, disipă căldura polimerizării prin volatilizare. 
Reacția este puternic exotermă și ca urmare căldura de reacție trebuie 
eficient îndepărtată.  

2.4.1. Polimerizarea izobutenei în soluție cu precipitare 
 
Ca și procedeu tehnologic se preferă varianta în soluție cu 

precipitare. Catalizatorii utilizați sunt de tip acid Lewis (BF3, AlCl3) dar 
aceștia necesită și prezența unui co-catalizator cum sunt apa sau HCl. 
Reactorul este de un tip special în care există o bandă transportoare 
fără sfârșit (figura 2.18.).  

 

 
Figura 2.18. Reprezentarea schematică a reactorului de tip bandă fără 

sfârșit utilizat pentru polimerizarea izobutenei 
 

IB BF
3
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Valț
Cuțit
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La contactul cu catalizatorul reacția se produce spontan, iar 
polimerul rezultat sub formă de pulbere se depune pe banda 
transportoare. Căldura de reacție este preluată de etenă, când aceasta 
iese din reactor spre recirculare. Dacă temperatura crește peste limita 
admisă, se întrerupe alimentarea cu catalizator și se introduce mai multă 
etenă. 

Pulberea de PIB depusă pe bandă este îndepărtată cu un cuțit și 
curge într-o cameră prevăzută cu valț unde este omogenizată și 
degazată. 

 
Fazele procesului tehnologic sunt: 
 

1. Răcirea izobutenei la -100oC  
2. Polimerizarea propriu-zisă 
3. Demonomerizarea cauciucului rezultat cu recuperarea 

catalizatorului și a etenei 
4. Neutralizarea catalizatorului prin stropirea acestuia cu o 

soluție de KOH 
 

 
Figura 2.19. Schema tehnologică de obținere a PIB prin polimerizare în soluție 

cu precipitare 
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2.4.2. Proprietățile și utilizările poliizobutenei 
 

Poliizobutena cristalizează numai sub stres. Datorită temperaturii 
de tranziție vitroasă scăzute (-70°C), a lipsei sale de cristalinitate și a 
forțelor intermoleculare oarecum slabe, poliizobutilena este de fapt un 
elastomer. Materialul cu masă molară mică este utilizat ca adeziv sau 
ameliorator de vâscozitate. Produsele cu masă molară mai mare sunt 
utilizate ca aditivi de cauciuc sau pentru tuburi foarte etanșe. PIB 
prezintă bune proprietăți atât la temperaturi joase cât și ridicate; 
domeniul de temperatură în care poate fi utilizată variază între -50oC și 
+65oC. 

PIB este stabilă la îmbătrânire și oxidare, prezintă o bună 
rezistență la radiațiile solare, este rezistent la acțiunea agenților chimici 
fiind și impermeabil la gaze și lichide; prezintă bune proprietăți 
izolatoare. Una dintre principalele utilizări este obținerea de anvelope și 
camere de aer pt anvelope. Prin impregnarea pânzelor cu PIB se pot 
obține piscine, baloane cu aer, veste de salvare.  

PIB nu se vulcanizează cu sulf ci doar cu peroxizi. Astfel, pentru 
a realiza vulcanizarea cu sulf este necesară introducerea unei legături 
duble și de aceea se folosește izoprenul care conduce la un elastomer 
cunoscut sub denumirea de butil cauciuc. 

 

2.4.3. Butil cauciucul (IIR) 
 

 n=1-1,3% 
 

Figura 2. 20. Structura generală a butil cauciucului 
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Cauciucul poli (izobutilen-co-isopren) sau butilic a fost sintetizat în 
1937 la Standard Oil Development Co., precursor al Exxon Mobil 
chemical Co. Primul copolimer vulcanizabil cu sulf a fost preparat în 
clorură de etil peste un catalizator de clorură de aluminiu cu 1,3-
butadienă ca comonomer; cu toate acestea, în scurt timp s-a constatat 
că izoprenul este un comonomer mai bun și că clorura de metil este un 
diluant de polimerizare mai bun. În timpul celui de-al doilea război 
mondial, furnizarea de cauciuc natural către Statele Unite a fost redusă 
drastic, stimulând producția de cauciuc sintetic. Producția comercială de 
cauciuc butilic în 1943 a fost o realizare științifică și de inginerie enormă, 
având în vedere complexitatea acestei tehnologii. 

Butil cauciucul este produs prin copolimerizarea cationică a 
izobutenei și izoprenului în prezența catalizatorilor Friedel Crafts (AlCl3) 
la o temperatură de -100oC. Izoprenul se introduce de obicei in cantități 
mici între 0,6 și 3% molar, dublele legaturi astfel introduse fiind 
suficiente pentru a asigura capacitatea polimerului de a vulcaniza.  

 
Fazele procesului tehnologic sunt următoarele: 
 

1. Amestecarea și răcirea comonomerilor 
2. Polimerizarea propriu-zisă in soluție de catalizator (AlCl3 în 

cloroform sau clorura de metil). Se obține o soluție care conține 
butilcauciuc, monomeri nereacționați și solvent 

3. Separarea butilcauciucului prin stripare (injectare de abur 
supraîncălzit – acesta evaporă solventul instantaneu și 
monomerul condensează, astfel polimerul precipită în apa 
formată, iar solventul și monomerii sunt volatilizați) 

4. Centrifugare 
5. Uscare 

 



 

63 

 

 
 

Figura 2.21. Schema tehnologică de obținere a butil cauciucului prin 
procedeul în soluție cu precipitare 

 
Butil cauciucul prezintă o joasă permeabilitate la gaze, dar o foarte 

bună rezistență la oxigen și ozon. Este inert din punct de vedere chimic 
datorită conținutului redus de nesaturări și prezintă bune proprietăți 
electrice. Alte aplicații ale butil cauciucului includ: uitilizarea ca agent de 
etanșeizare, adeziv, pentru realizarea de furtunuri, garnituri, sistemele 
tampon ale camioanelor și alte aplicații unde amortizarea este 
importantă. 
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Capitolul 3. TEHNOLOGII DE OBȚINERE A POLIMERILOR 
VINILICI 

3.1. POLISTIRENUL 

Stirenul se obține aproape exclusiv prin dehidrogenarea 
etilbenzenului la o temperatură de 500-600oC în prezența unui complex 
catalitic compus din 90% Fe2O3, 6% Cr2O3 și K2CO3. 

 

 
Figura 3.1. Reacția de dehidrogenare a etilbenzenului cu obținere de 

stiren 
 
Stirenul este unul dintre cei mai reactivi monomeri putând 

polimeriza prin toate mecanismele cunoscute: radicalic, cationic, anionic 
și cu catalizatori ZN, însă din punct de vedere comercial procedeul 
radicalic este cel mai important. 

 

 
Figura 3.2. Reacția generală de polimerizare a stirenului 

 
Ca inițiatori se folosesc azoderivați (AIBN) dar mai ales peroxizi 

(POB). Din punct de vedere tehnologic polimerizarea poate decurge: 
- în sistem omogen: 
 în masă 
 în soluție 

- în sistem eterogen: 
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 în suspensie 
 în emulsie 
Polistirenul este un polimer transparent și pentru a avea proprietăți 

optime trebuie să fie foarte pur și din această cauză cel mai frecvent se 
utilizează polimerizarea în sistem omogen în masă și în soluție. Pentru 
celelalte aplicații unde nu este necesară transparența se utilizează 
polimerizarea în sistem eterogen în suspensie și în emulsie. 

 
3.1.1. Obținerea polistirenului prin procedeul polimerizării în masă 

 
Sistemul de reacție este format doar din inițiator și monomer. 

Polimerizarea în masă a stirenului este omogenă pe tot parcursul său 
întrucât polimerul este solubil în propriul monomer. Pe măsură ce 
reacția de polimerizare avansează se obține o soluție tot mai 
concentrată și mai vâscoasă de polimer, procesul fiind greu de controlat 
termic. Din această cauză apar reacții secundare provocate de 
supraîncălzirile locale ce conduc la degradarea polimerului și creșterea 
polidispersității acestuia. 

O primă variantă a polimerizării în masă permite obținerea de plăci 
(figura 3.3.) și constă în prepolimerizarea monomerului până la o 
conversie de 25-30%, soluția vâscoasă se toarnă în matrițe unde are loc 
postpolimerizarea până la o conversie aproape totală. Această variantă 
a fost abandonată deoarece, neavând agitare, supraîncălzirile locale 
provoacă pe lângă degradare și evaporarea monomerului, astfel că în 
masa polimerului rămân goluri care afectează transparența polimerului. 

În prezent tehnologia polimerizării în masă apelează la conducerea 
reacțiilor în reactoare de tip turnuri tronsonate, prevăzute cu 6 zone de 
încălzire. În primele 2 tronsoane are loc prepolimerizarea până la 
conversie de 20-30%, aceasta crescând pe măsură ce masa de reacție 
se deplasează de sus în jos. Creșterea treptată a temperaturii asigură o 
conversie bună dar nu totală și de aceea se impune ca înainte de 
extruderea topiturii și granulare să se facă o degazare sau o 
devolatilizare, stirenul rezultat fiind astfel recirculat. 
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Figura 3.3. Schema tehnologică de obținere a plăcilor de PS prin polimerizare 

în masă 
 

O variantă a reactorului tip turn o constituie o baterie tubulară, de 
asemenea verticală, în care deplasarea masei de reacție este de tip 
piston.O a treia variantă este cea cu valțuri. În acest caz, masa de 
reacție cu o conversie de până la 30% obținută în reactorul cu agitare 
este transferată pe un valț încălzit cu abur pe care se desăvârsește 
polimerizarea. Polimerul obținut rezultă sub formă de bandă sau placă, 
iar după răcire este granulat sub formă de peleți. 

La procedeul în turn, polimerul după degazare este extrudat sub 
formă de baghete ce sunt granulate cu un cuțit rotativ. Indiferent de 
procedeul utilizat, polimerizarea în masă se desfășoară urmând 
următoarele etape: 

 
1. Prepolimerizarea se realizează utilizând POB ca inițiator la o T = 

80oC până la o conversie de 25-30% 
2. Polimerizarea propriu-zisă la o temperatură de 100-200oC până 

la o conversie aproape totală 95% 

Polimerizare
Conversii 25-30%

Stiren Inițiator

Turnare în forme

Postpolimerizare

Plăci de polistiren
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3. Degazarea cu eliminarea stirenului nereacționat și recircularea 
sa 

4. Răcirea benzilor sau baghetelor rezultate 
5. Granularea 
6. Ambalarea  
 
Schema de principiu este redată în figura de mai jos: 
 

 
Figura 3.4. Schema tehnologică de obținere a granulelor de PS prin 

polimerizare în masă 
 

În funcție de necesitățile beneficiarului se poate obține și PS 
colorat prin introducere în faza de prepolimerizare a unor pigmenți. 

Prepolimerizarea
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O variantă a acestui mod de polimerizare are ca scop reducerea 
vâscozității topiturii de polimer precum și un oarecare control termic al 
procesului. Această variantă constă în introducerea în amestecul de 
reacție în faza de prepolimerizare a unor cantități mici de solvent (de 
obicei se utilizează etilbenzenul) în proporție de 2-13% față de polimer. 
Etilbenzenul se îndepărtează din topitura de polimer în faza de 
degazare odată cu stirenul nereacționat. 

 
3.1.2. Obținerea polistirenului prin procedeul polimerizării în soluție  

 
Această variantă folosește ca solvent etilbenzenul (EB), benzen, 

toluen care prezintă avantajul că are o temperatură de fierbere ridicată 
la 135oC. Temperatura de reacție variază de la 80 la 180oC și, pentru a 
evita volatilizarea EB, se lucrează la ușoară presiune. Atunci când 
soluția finală de polimer în etilbenzen se utilizează ca atare procedeul 
nu mai impune degazare. Pentru că soluția rezultată se utilizează mai 
ales pentru acoperiri procedeul mai poartă numele de metoda lacului. 

 
Fazele procesului tehnologic 
 
1. Pregătirea soluției de monomer și inițiator în solvent 
2. Polimerizarea propriu-zisă are loc la o temperatură ce crește 

treptat în intervalul 80-180oC pentru a asigura o conversie aproape 
totală. Polimerizarea se realizează în reactoare de tip turn prevăzute cu 
manta și agitatoare 

3. Soluția rezultată fie se ambalează fie se supune 
devolatilizării după care are loc extruderea și granularea  

 
Avantajele utilizării procedeului de polimerizare în soluție sunt: 
- Obținerea unui polimer pur 
- Grad de conversie ridicat 
- Polidispersitate mică 
- Bun control termic al reacției 
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Figura 3.5. Schema tehnologică de obținere a PS prin polimerizare în soluție 
 
Dezavantajul major al acestei metode constă în faptul că masa 

moleculară medie este relativ redusă din cauza reacțiilor de transfer de 
lanț către solvent. 

Utilizarea principală a PS rezultat este ca peliculogen pentru 
protecția lemnului sau a suprafețelor metalice împotriva coroziunii. 
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3.1.3. Obținerea polistirenului prin procedeul polimerizării în 
emulsie  

 
Reacția decurge în sistem eterogen (bifazic) în care sunt prezente 

multe componente printre care și emulgatori, aceștia fiind destul de 
dificil de îndepărtat din polimerul final. Emulgatorii se constituie în final 
în impuritate ce afectează proprietățile optice ale polimerului și 
proprietățile dielectrice (de izolator) și ca urmare procedeul este mai 
puțin utilizat. Polistirenul rezultat se folosește la obținerea polistirenului 
antișoc sau ca izolator. 

 
3.1.4. Obținerea polistirenului prin procedeul polimerizării în 
suspensie  

 
Termenul de polimerizare în suspensie descrie un proces în care 

monomerul, relativ insolubil în apă, este dispersat ca picături de lichid cu 
stabilizator steric sub agitare puternică (care se menține în timpul 
polimerizării) pentru a produce particule de polimer ca o fază solidă 
dispersată. În acest proces de polimerizare sunt folosiți inițiatori solubili 
în faza de monomer lichid. Termenii de polimerizare  în perle sau 
granule este de asemenea folosit pentru procesul de polimerizare în 
suspensie atunci când porozitatea particulelor nu este necesară. Scopul 
major al polimerizării în suspensie este formarea unei dispersii cât mai 
uniforme a picăturilor de monomer în faza apoasă cu o coalescență 
controlată a acestor picături în timpul procesului de polimerizare. 
Tensiunea interfacială, gradul de agitație și proiectarea sistemului de 
agitare și a reactorului guvernează dispersia picăturilor de monomer, de 
obicei cu diametre cuprinse între 10 μm și 5 mm. Prezența agenților de 
suspensie (de exemplu, stabilizatori) împiedică coalescența picăturilor 
de monomer și aderența particulelor parțial polimerizate în cursul 
polimerizării, astfel încât granulele solide să poată fi produse în aceeași 
formă sferică în care monomerul a fost dispersat în faza apoasă. 
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Particularitățile polimerizării în suspensie: 
 
- Este un procedeu în sistem eterogen (bifazic), sistemul de reacție 

este format dintr-o fază apoasă ce conține apă și un stabilizator de 
suspensie (dispersant) și dintr-o fază organică formată din monomer și 
inițiator 

- Monomerul este dispersat în faza apoasă prin agitare sub forma 
unor picături, menținerea dispersiei de monomer în apă se realizează 
prin utilizarea dispersanților 

- Polimerizarea decurge în picătura de monomer care poate fi 
considerată un microreactor pe principiul polimerizării în masă 

- Prezența apei în cantitate mare în sistem permite preluarea 
eficace a căldurii de reacție astfel încât sunt evitate supraîncălzirile 
locale. Prin urmare masa moleculară a polimerului este ridicată iar 
conversia atinsă este maximă 

 
Polimerizarea în suspensie are următoarele avantaje în 

comparație cu celelalte procese de polimerizare (în masă, soluție și 
emulsie):  

- îndepărtarea ușoară a căldurii de reacție și un bun control al 
temperaturii;  

- vâscozitate redusă a masei de reacție;  
- niveluri scăzute de impurități în produsul polimeric (comparativ cu 

procedeul în emulsie); 
- costuri mici de separare (comparativ cu procedeul în emulsie);  
- produsul final este sub formă de particule. 

 
Pe de altă parte, printre dezavantajele polimerizării în suspensie 

se pot menționa: 
- o productivitate mai mică pentru aceeași capacitate a reactorului 
(comparativ cu volumul). Raportul apă/monomer variază între 1/1 sau 
4/1 în consecință productivitatea este redusă iar costurile sunt mari 
- probleme cu apele uzate;  
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- acumularea de polimeri pe peretele reactorului, agitatoare și alte 
suprafețe; 
- prezența stabilizatorului de suspensie îi poate afecta proprietățile 
optice și dielectrice.  

 
Drept stabilizatori de suspensie sau dispersanți se pot utiliza: 
a. Particule solide de săruri minerale – în acest caz 

stabilizarea particulelor este realizată prin efecte sterice Exemple: 
carbonatul de calciu și fostatul de calciu 

b. Polimeri hidrosolubili – aceștia formează o peliculă în jurul 
picăturii de stiren și prin respingeri sterice este împiedicată coalescența 
acestora. Exemple: metil celuloza, carboximetil celuloza și poli alcoolul 
vinilic 

 
Fazele procesului tehnologic 
 
1. Dezinhibarea stirenului – de obicei pentru a preveni 

polimerizarea precoce a stirenului acesta este inhibat cu hidrochinonă 
care înainte de polimerizare se îndepărtează cu soluție de NaOH 

2. Prepararea fazei organice se realizează prin dizolvarea 
inițiatorului în stiren 

3. Prepararea fazei apoase se realizează prin dizolvarea 
stabilizatorului de suspensie în apă 

4. Amestecarea fazelor și polimerizarea se realizează la un raport 
fază apoasă/monomer de 1/1 până la 4/1. Utilizarea unui raport mai 
mare apă/monomer este nefavorabilă din punctul de vedere al instalației 
și al costului final. În schimb utilizarea unei cantități mai mari de apă ar 
permite o mai bună amestecare a polimerului și obținerea unor particule 
mai fine odată cu un mai bun transfer termic. 

Polimerizarea începe la o temperatură de 86-90oC dar continuă 
după un regim termic bine stabilit care asigură o conversie totală a 
monomerului. Avantajul este că se elimină etapa de devolatilizare. 
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Durata unui proces de polimerizare se numește TURNUS, și în cazul 
stirenului este de 12,5 ore.  

 
Turnus-ul pentru polimerizarea 

stirenului în suspensie 
86-90oC 7h 
105 oC 1,5h 
115 oC 1h 
125 oC 1h 
130 oC 1h 
65-70 oC 1h 

 
După aproximativ 7 ore se face un test de maturare a perlelor de 

polimer. Testul se numește testul de scufundare fierbinte. Din reacție 
se prelevează un mic volum de suspensie care se lasă în repaus. Dacă 
după 60 de secunde particulele se depun înseamnă că sunt maturate, 
dacă nu polimerizarea continuă până la un rezultat favorabil al testului 
astfel încât turnusul polimerizării crește cu intervalul de timp cu care a 
continuat polimerizarea. 

5. Descompunerea stabilizatorului și spălarea perlelor se face 
prin introducerea de HCl în cazul utilizării de fosfat de calciu și apă în 
cazul polimerilor 

6. Sitarea pentru îndepărtarea aglomeratelor de PS, rezidurile 
rezultate la sitare constituie PS de calitatea a II-a 

7. Separarea perlelor din suspensie se realizează prin 
centrifugare 

8. Uscarea perlelor – se realizează întrucât polimerul păstrează o 
umiditate de 1-1,2% de la spalare 

9. Ambalarea  
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Schema de principiu 
 

 
 

Figura 3.6. Schema tehnologică de obținere a PS prin polimerizare în 
suspensie 

 
Prin acest procedeu se obțin mai multe sorturi de PS: PS de uz 

general – obținerea de carcase, rigle, pixuri, lentile, PS de masă 
moleculară mare – obținerea de profile prin extrudere, PS cu masă 
moleculară mică – pentru lacuri și acoperiri, PS cu proprietăți de izolator, 
PS rezistent la șoc, PS cu înaltă rezistență la șoc (PS cu polibutadienă) 
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3.1.5. Proprietăți și utilizări ale PS 
 

PS este amorf sau necristalin (cristalinitate zero) și este un 
material foarte clar cu proprietăți optice bune. Lipsa cristalinității 
înseamnă că nu există regiuni cristaline sau sferulite care să împrăștie 
sau să perturbe transmisia luminii; molecula de benzen de pe catena de 
bază de vinil a PS o face voluminoasă și împiedică ordonarea sau 
împachetarea structurii. Acest lucru face PS amorf. PS rezistent la șoc 
este de obicei de culoare albă (o claritate asemănătoare sticlei). PS 
poate fi colorat cu coloranți. PS este destul de fragil, dar greu. Peste 
100°C, PS se înmoaie ușor, începe să se descompună termic la 150oC, 
iar la 300oC, 50% din polimer se transformă în monomer. 

PS are o bună rezistență chimică la alcooli cu greutate moleculară 
mai mare (cum ar fi alcoolul butilic, alcoolul n-amilic, alcoolul n-octilic), 
soluții apoase diluate (cum ar fi amestecuri de alcool / apă), grăsimi și 
uleiuri saturate (cum ar fi uleiul mineral, glicerina, vaselina). 

PS nu este rezistent la: hidrocarburi aromatice și alifatice (precum 
toluen, xilen, butan, benzină, motorină, păcură, terebentină, kerosen), 
compuși halogenați (cum ar fi tetraclorură de carbon, cloroform, lichid de 
brom, bromoform), compuși oxigenați (esteri, cetone, eteri, anhidri, 
aldehide, tetrahidrofuran, anhidridă acetică, fenol, oxid de propilenă, 
acetaldehidă), uleiuri nesaturate, acizi minerali și organici concentrați 
(acidul sulfuric, azotic), nitrili  și amine aromatice precum anilina etc. 

PS este sensibil la acțiunea radiațiilor UV (din cauza C terțiar ce 
conține un atom de H labilizat în prezența nucleului aromatic), absoarbe 
în spectrul UV datorită nucleului aromatic cromofor și este un bun 
izolator termic, electric și fonic. 

PS se prelucrează în principal prin turnare prin injecție, extrudere 
și termoformare. Datorită transparenței este utilizat la confecționarea 
lentilelor optice pentru microscoape și aparate foto. Este stabil la 
acțiunea acizilor/bazelor și a apei și ca urmare PS este utilizat pentru 
protecția lemnului și a metalelor. Se utilizează pentru obținerea de 
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carcase electrotehnice, electrocasnice. PS expandat este utilizat ca 
izolator pentru protecția aparaturii. 

 

3.1.6. Copolimerii stirenului 
3.1.6.1. Poli (stiren co acrilonitril) (SAN) 
 

 
Figura 3.7. Structura poli (stiren co acrilonitril) (SAN) 

 
Poli (stiren co acrilonitril) (SAN) este un material plastic rigid, 

transparent produs prin copolimerizarea stirenului și acrilonitrilului. SAN 
combină claritatea și rigiditatea polistirenului cu duritatea, rezistența și 
rezistența la căldură și la solvenți a poliacrilonitrilului. A fost introdus în 
anii 1950 și este folosit în piese auto, cutii pentru baterii, ustensile de 
bucătărie, electrocasnice, mobilier și consumabile medicale.  

SAN se obține prin polimerizare în suspensie respectând toate 
etapele polimerizării în suspensie a stirenului. Introducerea acrilonitrilului 
în structura copolimerului face ca acesta să aibă proprietăți diferite de 
PS simplu: 

- Densitatea este cu 10% mai ridicată decât a PS, copolimerul 
prezintă duritate și rezistență la tracțiune superioare tuturor materialelor 
termoplaste 

- Transparența copolimerului este mai scăzută decât a PS având o 
culoare ușor gălbuie 

- Copolimerul este un foarte bun izolator termic și fonic 
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- SAN prezintă stabilitate la acizi, baze, hidrocarburi aromatice, 
cetone și esteri, în schimb prezintă o slabă rezistență la ardere și este 
mai puțin stabil la apă, mai ales dacă este vorba despre soluții bazice 

- SAN este un polimer liniar și amorf. Proprietățile lui fizice sunt 
dependente de masa moleculară precum și de procentul de acrilonitril 
utilizat. Un procent mai mare de 24% ar putea conduce la îmbunătățirea 
proprietăților fizice ale polimerului dar în același timp ar afecta 
posibilitățile de prelucrare ale acestuia, iar culoarea ar fi și mai gălbuie. 
 
3.1.6.2. Poli (stiren co metacrilat de metil) (SMMA) 

 
Figura 3.8. Structura poli (stiren co metacrilat de metil) (SMMA) 

 
Acest copolimer se obține prin co-polimerizare în emulsie. 

Copolimerul prezintă termostabilitate superioară PS clasic și are 
proprietăți de izolator electric și termic. În consecință este utilizat de 
obicei ca izolator pentru aparatura ce utilzează curenți de înaltă 
frecvență. 
 
3.1.6.3. Poli (stiren co anhidridă maleică) (SMA) 
 

 
Figura 3.9. Structura poli (stiren co anhidridă maleică) (SMA)  
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SMA se obține prin procedeul polimerizării în masă și este utilizat 

ca tensioactiv (stabilizator de suspensie) sau în aplicații medicale. 
 

3.1.6.4. Copolimerul acrilonitril butadien stirenic (ABS) 
 
Adăugarea de materiale cu proprietăți de elastomer la copolimerii 

acrilonitrilici ai stirenului a fost investigată pe larg și, ca rezultat, 
materialele pe bază de acrilonitril, butadienă și stiren au devenit 
importante din punct de vedere comercial. Astfel de materiale sunt 
denumite în mod obișnuit polimeri ABS. Trebuie remarcat faptul că 
polimerii ABS comerciali nu sunt copolimeri aleatori ai acrilonitrilului, 
butadienei și stirenului, ci sunt ceea ce a devenit cunoscut sub numele 
de multipolimeri sau polimixuri. ABS  a fost patentat în 1948 și a fost 
introdus ca produs comercial de către Borg-Warner Corporation în 1954. 

ABS – ul este un material termoplastic în structura lui găsindu-se 
unități de acrilonitril, stiren și butadiena: 

- Stirenul asigură buna prelucrabilitate și rigiditatea 
- Acrilonitrilul asigură proprietăți mecanice bune (rezistența la 

tracțiune), rezistență chimică și termică 
- Butadiena asigură rezistență bună la șoc 
ABS constituie de fapt un amestec de: 
- SAN grefat cu polibutadienă 
- Polibutadienă 
- SAN 
Există mai multe procedee aplicate pentru obținerea ABS, si anume: 

 
A. Primul procedeu de obținere a ABS-ului a fost un procedeu 

mecanic ce a constat în prelucrarea pe valț sau în malaxor de 
polibutadienă și SAN. Polibutadiena s-a adăugat în procent de 6-7% 
față de ABS, iar SAN-ul utilizat a conținut 24% acrilonitril. În condițiile 
prelucrării amestecului de copolimeri, sub acțiunea eforturilor intense de 
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forfecare se produce mai întâi degradarea mecano-chimică printr-un 
mecanism homolitic a celor 2 polimeri. 

 

 
 

Figura 3.10. Schema de principiu pentru obținerea ABS prin prelucrare 
mecanică 

 
B. Un la doilea procedeu constă în amestecarea latexului de PB 

cu latexul de SAN urmată de coagularea acestora, separare prin 
centrifugare și apoi prelucrare mecanică.  

 
Figura 3.11. Schema de principiu penrtu obținerea ABS prin amestecarea 
latexului SAN cu latex de PB urmat de coagulare și prelucrare mecanică 
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Procedeele de prelucrare mecanică tind să fie înlocuite în timp de 
procedee chimice, deoarece procedeele mecanice nu asigură un bun 
control al procesului afectând reproductibilitatea acestuia. 

 
C. O variantă de obținere o constituie grefarea acrilonitrilului și a 

stirenului pe lanțul de polibutadienă într-o fază de prepolimerizare după 
care procesul poate evolua fie după procedeul în suspensie fie după cel 
în masă. 

 
C.1. Grefarea în masă – schema de principiu 
 

 
Figura 3.12. Schema de principiu pentru obținerea ABS prin procedeul grefării 

în masă 
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C.2. Grefarea în suspensie – schema de principiu 
 

 
 

Figura 3.13. Schema de principiu pentru obținerea ABS prin procedeul grefării 
în suspensie 

 
C.3. Obținerea ABS prin procedeul în emulsie 

 
Latexul de PB se obține in situ, după care este grefat cu stiren și 

acrilonitril 

Fazele procesului tehnologic 
1. Sinteza PB în emulsie – obținerea latexului 
2. Grefarea latexului cu stiren și acrilonitril 
3. Coagularea latexului cu precipitarea ABS 
4. Separarea ABS prin centrifugare și spălarea acestuia 
5. Uscarea ABS  
6. Granularea  

Prepolimerizare in masa
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PB Stiren Acrilonitril Inițiator

Postpolimerizare
in suspensie

dispersant Ca
3
(PO4)

2
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Figura 3.14. Schema de principiu pentru obținerea ABS prin procedeul în 
emulsie 

Proprietățile și utilizările ABS-ului 

- ABS-ul este un material cu bună rezistență la șoc și la tracțiune,
este un material termoplastic și deci prin încălzire poate fi adus în stare 
de curgere și prelucrat prin extrudere și injecție 

- Prezența elastomerului face ca Tg-ul materialului să fie coborât
astfel încât la temperaturi negative nu este casant 

- O principală utilizare a ABS-ului este la căptușirea frigiderelor și a
lăzilor frigorifice

- Prelucrat prin injecție permite obținerea de piese cu aplicații în
industria auto parașocuri, diverse ornamente. Pentru aceste aplicații în

Polimerizare în emulsie

Butadienă
Fază dispersă 

(apă, emulgator + inițiator)

Grefare
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Coagulare agent de coagulare
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general se armează cu fibre de carbon obținându-se materiale 
compozite. 

 

3.2. POLI (CLORURA DE VINIL) 

Lui Waldo L. Semon de la B.F. Goodrich i se atribuie invenția poli 
(clorurii de vinil) (PVC) în 1926. El a făcut viabilă utilizarea PVC-ului prin 
plastifierea acestuia; înainte de această dată, materialul cunoscut sub 
numele de PVC era considerat „inutil” din cauza fragilității sale extreme. 
PVC a fost realizat mai devreme în 1912 de către chimistul german Fritz 
Klatte care l-a realizat fără să știe. 

Reacția generală de polimerizare a clorurii de vinil este redată în 
figura de mai jos: 

 

Cl

CHCH2

Cl

CHH2C
n

n

 
Figura 2.15. Reacția generală de obținere a poli(clorurii de vinil) 

 
Până în 1960 clorura de vinil a fost produsă din acetilenă și HCl 

printr-o reacție de adiție: 
 
HC≡CH + HCl → CH2=CHCl 
 
Începând cu 1965, clorura de vinil a fost produsă printr-o reacție de 

clorurare directă a etenei urmată de piroliza dicloretanului: 
 
CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl—CH2Cl  
CH2Cl—CH2Cl → CH2=CHCl + HCl 
 
Avantajul acestei metode este reprezentat de prețul etenei care 

este mai scăzut decât al acetilenei. 
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Clorura de vinil este un gaz la temperatură ambiantă, dar este 
manipulat sub formă de lichid sub presiune. Formează amestecuri 
explozive cu aerul și este toxic; în consecință, trebuie acordată o atenție 
extremă proiectării echipamentelor de depozitare și transport. 

Clorura de vinil este un monomer reactiv care poate polimeriza atât 
prin mecanism radicalic cât și ionic, însă din punct de vedere industrial 
este important doar mecanismul radicalic. Din punct de vedere 
tehnologic polimerizarea clorurii de vinil se poate realiza prin toate 
procedeele: polimerizare în masă, soluție, suspensie și emulsie. 
Polimerizarea în soluție a clorurii de vinil este mai puțin utilizată 
deoarece conduce la polimeri cu masă moleculară redusă din cauza 
transferului de lanț către solvent.  

3.2.1. Obținerea PVC prin procedeul polimerizării în masă  
 
Acest procedeu prezintă o serie de particularități față de 

polimerizarea altor monomeri vinilici: 
 
- Este o polimerizare în sistem eterogen deoarece polimerul format 

este insolubil în propriul monomer și precipită pe măsură ce apare, chiar  
și la conversii de 1%; 

- Particulele de PVC formate sunt de dimensiuni diferite și foarte 
poroase și includ în pori o cantitate foarte mare de monomer, densitatea 
aparentă fiind de 0,3g/cm3. Din acest motiv polimerizarea se desfășoară 
cu creștere de volum ceea ce impune măsuri speciale în privința 
reactoarelor; 

- PVC-ul (prezentând atomi de C trisubstituiți) este foarte sensibil 
la degradare termică și la transferul de lanț ceea ce poate genera 
structuri ramificate. Aceasta impune un bun control termic și pe de altă 
parte conducerea polimerizării până la conversii de 80-90%. În final va fi 
necesară o operație de degazare cu recuperarea și recircularea 
monomerului. 
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- Până la conversii de 20% pulberea de polimer are un aspect 
umed, iar la conversii de peste 40% pulberea are deja un aspect uscat. 

Reacția de polimerizare a clorurii de vinil decurge în două etape în 
două tipuri de reactoare diferite: 

1. Prepolimerizarea – condusă până la conversii de 8-12% în 
reactoare de tip turn (autoclavă) 

2. Polimerizarea propriu-zisă decurge în reactoare duble față 
de cele autoclavă, situate în poziție orizontală ce se rotesc cu 
7-9 rotații/minut. Reactoarele sunt prevăzute cu racleți ce 
răzuiesc continuu polimerul format de pe pereți – reactoare de 
tip tambur. În acest reactor reacția se conduce până la 
conversii de 80-90%. Se obțin în final particule cu diametrul 
de 0,2-1 mm. 

Cele două reactoare (figura 3.16) din polimerizarea în masă au 
două funcții diferite: condițiile procesului din primul reactor determină 
distribuția dimensiunii particulelor și au un efect asupra morfologiei 
particulelor; condițiile procesului din cel de-al doilea reactor determină 
greutatea moleculară a rășinii și afectează, de asemenea și morfologia 
particulelor rășinii. 

 
Figura 3.16. Tipuri de reactoare utilizate pentru polimerizarea în masă a 

clorurii de vinil 
 

reactor tip tambur

Reactor tip turn (autoclavă)
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Fazele procesului tehnologic 
 
- Prepolimerizarea – decurge la temperaturi cuprinse între 55-75oC 

în reactoare de tip autoclavă până la conversii de 8-12% la o presiune 
de 7-14 atm în atmosferă de azot. Este necesar să se lucreze în 
atmosferă inertă deoarece prezența oxigenului intensifică transferul de 
lanț și conduce la structuri ramificate și labile termic. Întrucât clorura de 
vinil este gaz pentru a o menține în fază lichidă se lucrează la presiune. 

- Polimerizarea decurge în reactoare de tip tambur cu o agitare de 
7-9 rotații/minut sub atmosferă de azot până la o conversie de 80-90%. 
Prin polimerizare în masă rezultă cel mai pur PVC posibil 

- Degazarea cu recircularea monomerului 
- Condiționarea PVC-ului – dacă polimerul este destinat obținerii 

de produse rigide acesta este extrudat și granulat, iar dacă este destinat 
obținerii de produse  plastifiate sau semiplastifiate PVC-ul se livrează 
sub formă de pulbere. Datorită capacității mari de sorbție a plastifianților, 
PVC în masă se recomandă mai ales pentru obținerea de PVC plastifiat. 

 
Schema de principiu 
 
În procesul de polimerizare în masă, morfologia rășinii este 

controlată de temperatura și de intensitatea agitării din reactoare 
precum și de efectele aditivilor din reactorul din prima etapă. 
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Figura 2.17. Schema de principiu pentru obținerea PVC prin polimerizare în 

masă 
 

3.2.2. Obținerea PVC prin procedeul polimerizării în suspensie 
 
Această metodă conduce la particule sub formă neregulată cu 

dimensiuni mai mari (~ 2 mm) care pot fi de două feluri: 
- Mai poroase cu sorbție mare de plastifiant. Sortul poros se mai 

numește ”dry blend” (DB) și din acesta se obțin produse plastifiate sau 
semiplastifiate 

- Mai puțin poroase - Sorturile mai puțin poroase se mai numesc 
”compact normal” – se comportă ca particule aparent cristaline cu 
aspect cornos cu suprafață netedă și ca urmare nu absorb plastifiant 

Prepolimerizare
T=55-75oC, t= 30 min, C=8-12%, 

v=120-150 rpm, p=7-14 atm

1/2 CV InițiatorN
2

Polimerizare
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DegazareCV
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decât în cantități mici și doar în suprafață (adsorbție) rezultând astfel 
produse rigide. 

Testul care identifică sortul de PVC constă în imersarea 
polimerului în plastifiant pentru un anumit interval de timp. Dacă după 
acest timp particulele tamponate cu hârtie de filtru lasă pată pe aceasta 
înseamnă că avem particule compact normal sau invers. 

 
Fazele procesului tehnologic 
 

1. Prepararea fazei apoase se face prin dizolvarea PAV-ului în 
apă în procent de 2% față de monomer 

2. Prepararea fazei organice – se dizolvă inițiatorul în jumătate 
din cantitatea de monomer. Inițiatorul se alege în funcție de temperatura 
sa de descompunere, respectiv masa moleculară a polimerului dorit 

3. Amestecarea fazelor și polimerizarea, raportul fazelor este 
între 1 și 2,5. Se lucrează la presiune de 7-14 atm și temperatură de 55-
75oC, procesul având o durată între 7 și 12 ore. 

4. Degazarea 
5. Centrifugarea și spălarea polimerului prin centrifugare pentru 

îndepărtarea parțială a stabilizatorului de suspensie 
6. Uscare – se face în uscătoare rotative 
7. Ambalare  

Parametrii prezentați până acum sunt utilizați pentru obținerea 
sortului de PVC compact normal. Pentru obținerea dry blend se 
procedează astfel: 

- Se reduce la jumătate cantitatea de stabilizator 
- Spre stadiile finale ale procesului se introduce o soluție de 

amoniac care precipită o parte din PAV 
- pH-ul mediului de reacție variază treptat de la 9,5 la 8 iar spre 

stadiul final scade la 7 
- regimul hidrodinamic este diferit și anume intensitatea agitării 

scade treptat pe parcursul procesului 
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Figura 3.18. Schema tehnologică pentru obținerea PVC prin polimerizare în 

suspensie 

3.2.3. Obținerea PVC prin procedeul polimerizării în emulsie 
 
PVC emulsie se obține atât prin procedee continue cât și discontinue. 

- Procedeul discontinuu – este mai flexibil, permite trecerea de la 
un sort de PVC la altul în schimb procesul este mai puțin 
reproductibil 

- Procedeul continuu – permite obținerea unui polimer 
reproductibil cu un preț de cost mai coborât 
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Componentele sistemului de reacție sunt: 
- Faza apoasă formată din apă, inițiator (persulfat de potasiu, 

persulfat de amoniu) și inițiator (lauril sulfat de sodiu, sodiu 
dodecil sulfat) 

- Faza organică – monomer 
În faza apoasă se mai introduc regulatori de pH care să mențină 

valoarea acestuia în domeniul bazic pentru a nu distruge emulgatorul. 
Stabilizarea pH-ului se realizează cu un amestec de H3PO4 și NaOH. 
Acesta din urmă are rolul de a reacționa cu eventualele sulfuri din 
emulgatori care constituie otrăvuri pentru inițiator. 
 
Fazele procesului tehnologic: 
 

1. Pregătirea fazei apoase 
2. Amestecarea fazelor și polimerizarea – procesul decurge la 

temperaturi cuprinse între 43-58oC, presiune între 5 și 8 atm, 
până la conversii de 80% 

3. Degazarea 
4. Filtrarea pentru îndepărtarea aglomeratelor 
5. Următoarea fază depinde de ceea ce dorește beneficiarul 

a. Latexul se ambalează 
b. Atomizarea latexului cu separarea particulelor de polimer 
c. Coagularea latexului prin introducere de electrolit urmată 

de: 
i. Centrifugare 
ii. Spălare 
iii. Uscare 

 
Separarea polimerului prin atomizare este discontinuu. 

Atomizarea – presupune pulverizarea latexului într-un atomizor în care 
în contracurent circulă aer cald, deoarece în prima zonă din atomizor 
temperatura este foarte ridicată și există riscul degradării termice a 
polimerului.  
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Din acest motiv înainte de a face atomizarea în latex se introduce 
bicarbonat de sodiu și carbonat de sodiu: 

NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O+CO2 

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O+CO2 
 

 
 

Figura 3.19. Schema tehnologică pentru obținerea PVC prin polimerizare în 
emulsie 
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Procedeul polimerizării în emulsie mai ales discontinuu cu faza 
de uscare în atomizor are următoarea schemă tehnologică:  

 

 
 

Figura 3.20. Schema tehnologică pentru obținerea PVC prin polimerizare în 
emulsie cu fază de uscare în atomizor și reprezentarea schematică a unui 

atomizor 
 

La partea superioară a atomizorului pătrunde aer cald la 175-
180oC care preia aproape instantaneu cea mai mare parte a apei 
latexului. Urmează încă două faze de intrare a aerului cald ce 
antrenează restul de particule de apă. La partea inferioară a 
atomizorului iese pulberea de PVC, iar pe la partea superioară ies 
vaporii de apă. 
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3.2.4. Proprietățile și utilizările PVC 
 

- PVC-ul este un polimer ramificat. Prezența ramificațiilor dar și a 
carbonului substituit cu Cl determină degradarea termică a PVC-ului. 
Polimerul se degradează printr-un mecanism radicalic cu eliminare de 
HCL care accelerează reacțiile de degradare. Pe măsură ce apar 
dublele legături acesta își schimbă culoarea de la galben la maro și apoi 
la negru în funcție de stadiul degradării. 

- PVC-ul este un polimer rigid deoarece din cauza 
electronegativității unității structurale aceasta are un caracter puternic 
polar și în consecință interacțiile dipol-dipol dintre moleculele vecine 
împiedică rotația acestora. Creșterea flexibilității se face prin 
introducerea de plastifianți între lanțurile de PVC care înlocuiesc 
legăturile dipol-dipol ale lanțurilor de PVC și se formează legături dipol-
dipol între PVC și plastifiant. 

- Polimerul se prelucrează prin injecție, injecție suflare, vălțuire, 
calandrare extrudere 

- Întrucât este un polimer termosensibil și rigid, recepturile de PVC 
conțin următoarele adaosuri: 

o Stabilizatori termici care protejează polimerul în timpul 
prelucrării 

o Stabilizatori împotriva îmbătrânirii 
o Aditivi pentru prelucrare (lubrifianți care asigură 

alunecarea polimerului pe utilaj și plastifianți) 
o Pigmenți sau coloranți 
o Materiale de umplutură (carbonat de calciu) 
o Materiale de ranforsare (fibre metalice, fibre de carbon sau 

fibre de sticlă) agenți de șoc care cresc rezistența la șoc a 
PVC-ului 

o Agenți de antistatizare – împiedică acumularea de sarcini 
electrice pe suyprafață în urma prelucrării 
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Utilizările PVC cuprind: 
 

- Produse rigide: profile termopane, țevi, bare 
- Produse semiplastifiate: furtune cu sau fără inserții, tălpi de 

încălțăminte, cizme, butoaie, canistre (rezistent la acizi) 
Produse plastifiate: jucării, folii de ambalat 
 

3.2.5. Compuși ai PVC-ului 
 

3.2.5.1. PVC clorurat (CPVC) 
 
Acesta este un material vechi, produs comercial pentru prima 

dată la mijlocul anilor 1930 în Germania prin clorurarea polimerului PVC 
în soluție (într-un solvent hidrocarbonat clorurat, de obicei tetracloretan 
sau cloroform) la temperaturi ridicate (50 până la aproximativ 100°C). 
CPVC obținut prin acest proces este mai solubil în solvenți decât PVC. 
Primele materiale comerciale - de exemplu Igelit PC (I. G. 
Farbenindustrie) și Rhenoflex (Dynamit Nobel) au fost utilizate în 
acoperiri de suprafețe sau ca adezivi aplicați în soluție. Fibrele CPVC au 
fost de asemenea filate din soluții de solvent. Aceste aplicații continuă 
într-o oarecare măsură. 

Clorurarea PVC-ului se face cu scopul creșterii procentului de 
clor din moleculă ceea ce atrage o serie de modificări în structura fizico-
chimică. Se cunosc două sorturi de PVC clorurat: 

o Un sort ce prezintă 62-63% conținut de clor 
o Un sort ce are 66-68 % conținut de clor 

Clorurarea se realizează printr-un mechanism radicalic tratând o 
suspensie apoasă de PVC cu clor sub acțiunea radiațiilor UV. 
Mecanismul este următorul: 
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Cl2
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2 Cl .
Cl. + H2C CH CH2

Cl
ClH + HC CH CH2

Cl

.

HC CH CH2
Cl
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+ Cl2 HC CH CH2

ClCl
+ Cl.

Cl. + H2C CH CH2
Cl

HC CH CH2
Cl

.

 
 
Există două variante tehnologice în funcție de temperatura de 

lucru: la 50oC sau la 100oC. În general, se preferă varianta la 50oC 
deoarece permite un control mai bun al reacției și deci al proprietăților 
produsului final. 

 
Fazele procesului tehnologic 
 

1- Suspendarea particulelor obținute prin polimerizare în masă, 
suspensie sau soluție 

2- Umflarea particulelor de PVC intr-un derivate halogenat (clorură 
de metil sau clorură de etil). Această etapă este necesară 
deoarece numai în acest mod clorul poate pătrunde în miezul 
particulelor de PVC reacționând astfel nu doar la suprafața 
particulelor ci și în interiorul acestora 

3- Clorurarea propriu-zisă realizată prin barbotarea de Cl2 în 
suspensia de PVC și iradierea UV a acesteia 

4- Neutralizarea HCl-ului format prin tratarea cu o soluție alcalină 
(NaOH) 

5- Centrifugarea suspensiei și spălarea în vederea îndepărtării 
resturilor de NaOH 

6- Uscarea 
7- Ambalarea 
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Figura 3.21. Schema tehnologică de obținere a PVC clorurat 

 
Un prim effect al introducerii clorului în catenă îl constituie 

creșterea Tg peste 100oC. Această creștere a Tg permite exploatarea 
obiectelor de PVC la temperaturi de aproximativ 100oC.  

Compușii CPVC comerciali sunt prelucrați în același mod ca și 
PVC. Cu toate acestea, prelucrarea lor este influențată de faptul că 
vâscozitatea în topitură a polimerului crește brusc odată cu conținutul de 
clor. Compușii sunt utilizați în principal pentru producerea de țevi și 
fitinguri pentru instalații de apă caldă (datorită rezistenței la temperatură 
mult crescute). Alte aplicații includ țevi și fitinguri pentru apă potabilă, 
conducte și produse asociate (fitinguri, supape, rezervoare) pentru 
instalații chimice (rezistența chimică generală a CPVC este comparabilă 
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cu cea de PVC), profile extrudate, unele aparate electrice și aplicații în 
domeniul materialelor pentru construcții. 

3.2.5.2. Poli (clorura de vinil co acetat de vinil) 

H2C CH CH2

Cl

CH

OCOCH3
x y

 

Y=2-10% (x+y) 

De departe, cel mai important copolimer al PVC-ului din punct de 
vedere comercial este poli (clorura de vinil co acetat de vinil). 

Acest copolimer se obține prin tehnologiile polimerizării în 
emulsie și suspensie, însă este totuși preferat procedeul în suspensie 
deoarece este mai puțin costisitor. Tg copolimerului este mai mic de 
65oC. Introducerea acetatului de vinil în PVC reduce rigiditatea acestuia 
deoarece scade Tg; acest copolimer poate fi prelucrat prin injecție și 
este utilizat pentru obținerea de produse mai flexibile. Una din aplicații 
este obținerea de linoleuri, discuri de gramofon sau filme, ambalaje, 
peliculogene pentru protecția suprafețelor metalice împotriva acizilor sau 
bazelor tari. 

3.2.5.3. Poli (clorură de vinil co clorură de viniliden) 

H2C CH CH2

Cl

C

Cl

Cl

x y

Y=2-12% 

Copolimerizarea cu clorura de viniliden are ca scop reducerea Tg 
– polimerul devine mai flexibil decât cel cu acetat de vinil. Polimerul
devine ignifug datorită prezenței clorului în cantitate mare. Aplicațiile
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acestui copolimer sunt aceleași ca și la PVC și în plus este utilizat 
pentru diverse materiale pentru industria de materiale de construcții. 

3.3. POLI (ACETAT DE VINIL) (PAcV) 

 
Poli(acetatul de vinil) (PAcV) a fost descoperit în 1912 de Dr. Fritz 

Klatte în Germania. Este una dintre cele mai utilizate rășini dispersate în 
apă. Emulsiile pe bază de apă cu poli(acetat de vinil) sunt adesea 
aplicate ca un lichid care se întărește până la solid atunci când apa se 
evaporă. Rășinile PVAc produc pelicule clare și dure, care au o 
rezistență bună la intemperii și rezistă la apă, grăsimi, ulei și combustibili 
petrolieri. Proprietăți suplimentare sunt aderența inițială ridicată, 
înmuierea la 30-45oC, rezistență bună la biodegradare, rezistență slabă 
la fluaj sub sarcină și costuri reduse. 

Poli (acetatul de vinil) este cel mai utilizat polimer de tip ester 
vinilic. Este, de asemenea, precursorul sau materia primă pentru 
producerea altor doi polimeri care nu pot fi preparați prin polimerizare 
directă, deoarece monomerul de pornire este instabil. Aceștia sunt poli 
(alcool vinilic) și poli (vinil acetal), cei mai importanți dintre aceștia din 
urmă sunt poli (vinil butiral) și poli (vinil formal). 

Ca urmare a naturii sale extrem de exoterme, polimerizarea în 
masă a acetatului de vinil pune probleme la conversii mari. Proprietățile 
polimerului rezultat sunt susceptibile de deteriorare datorită ramificării 
lanțurilor. Prin urmare, polimerizarea în masă a acetatului de vinil este 
de obicei oprită la o conversie de 20 până la 50%. Ulterior, monomerul 
nereacționat este fie distilat, fie polimerul precipitat cu un solvent 
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adecvat (metanol, etanol). Poli (acetatul de vinil) se poate obține prin 
toate procedeele, dar se preferă varianta polimerizării în emulsie inițiată 
de radicali liberi și, uneori, cea a polimerizării în soluție. 

 
3.3.1. Polimerizarea în masă a acetatului de vinil 

 
Particularitățile polimerizării în masă a acetatului de vinil sunt 

următoarele: 
- Este o polimerizare în sistem omogen întrucât polimerul este 

solubil în propriul monomer 
- Ca și inițiatori de obicei sunt utilizați peroxizii 
- Reacția poate fi puternic perturbată de prezența unor impurități 

care provin de regulă din monomer. Aceste impurități pot fi: acid acetic, 
anhidridă acetică, aldehidă acetică ce constituie agenți de transfer de 
lanț limitând masa moleculară a polimerului obținut 

- Reglarea masei moleculare și a numărului de ramificații a 
polimerului se face prin introducerea voluntară a aldehidei propionice 
sau acetice. Cea mai bună cale de reglare a masei moleculare o 
constituie utilizarea unui anumit raport între inițiator și regulatorul de 
catenă. 

- Reacția nu este puternic influențată de temperatură se lucrează 
la temperatura de 80oC, durata procesului fiind de 8 ore 

- Reacția este puternic inhibată de oxigen, ca urmare se lucrează 
în atmosferă de azot 

 
Fazele procesului tehnologic 
 
1. Obținerea soluției de inițiator în monomer 
2. Dizolvarea regulatorului de lanț în soluția anterior preparată 
3. Polimerizarea propriu-zisă are loc în reactoare de tip turn 

prevăzute cu agitatoare pe toată înălțimea – la finalul 
procesului de polimerizare se obține o masă vâscoasă de 
polimer în foarte puțin monomer. Masa de reacție este 
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evacuată din reactor pe o bandă de răcire care transportă 
polimerul într-o baie de apă unde este răcit la temperatura 
ambiantă 

4. Granularea  
 
Schema tehnologică 

 
Figura 3.22. Schema tehnologică de obținere a PAcV prin polimerizare în 

masă 
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Răcirea în baie de apă

Granulare
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3.3.2. Polimerizarea în soluție a acetatului de vinil 
 

- Procedeul este mult utilizat atunci când se dorește obținerea unui 
polimer destinat acoperirii de suprafețe 

- Solvenții utilizați sunt hidrocarburi aromatice: benzen, toluen sau 
alcooli de tipul alcoolului metilic sau etilic, dar cel mai frecvent se 
utilizează acetatul de etil atunci când se dorește separarea polimerului 
din soluția rezultată sau când soluția este utilizată ca peliculogen. 
Alcoolii se utilizează atunci când polimerul rezultat este destinat obținerii 
ulterioare a poli(alcoolului vinilic). 

- Polimerizarea decurge în două reactoare în proces continuu, un 
reactor fiind sub formă de turn și este conectat la partea inferioară printr-
un reactor în formă de U. Primul reactor are agitatoare în toată 
suprafața, iar cel de-al doilea este un reactor cu deplasare de tip piston 
(figura 3.23). 

 
Figura 3.23. Reprezentarea schematică a reactoarelor ce funcționează în 

regim continuu în cazul polimerizării în soluție a acetatului de vinil 
 

Soluție de polimer

Acetat de vinil
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- Temperatura de lucru este de 80oC, ambele reactoare sunt 
prevăzute cu condensator de reflux care readuc în reactoare monomerul 
nereacționat și solventul. 

-  Durata procesului de polimerizare este de 5-12 ore 
 
Schema tehnologică 

 
Figura 3.24. Schema tehnologică de obținere a PAcV prin polimerizare în 

soluție 
 

3.3.3. Polimerizarea în emulsie a acetatului de vinil 
 
- Prin acest procedeu se obțin mai ales latexuri utilizate ca atare, 

fie ca materiale de acoperire, fie ca adezivi 
- O particularitate a procesului este faptul ca într-o primă etapă se 

introduce 8-15% monomer în sistem obținându-se primii granuliți, pentru 
ca apoi să se adauge restul de monomer care va polimeriza în 
particulele deja formate. Procedeul se numește polimerizare 

Preparare soluție monomer
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+

Solvent

Amestecare polimer
T=80oC, t=5-12 h

condensator

Soluție PAcV

Ambalare Precipitare cu 
nesolvent



 

103 

 

însămânțată. Obținerea semințelor de polimer durează aproximativ 1 
oră, iar polimerizarea se desăvârșește într-un interval de până la 4 ore. 

 
Fazele procesului tehnologic 
 

1. Obținerea fazei apoase formate din apă, inițiator și emulgator 
2. Amestecarea fazei apoase cu o parte de monomer și 

polimerizarea cu obținerea particulelor de tip ”sămânță”. 
Polimerizarea are loc la o temperatura de 60-65oC în atmosferă 
de azot. Conversia atinsă este de 95%, iar durata de maxim 5 ore 

3. Demonomerizarea cu recuperarea și recircularea monomerului 
4. Urmează o fază de ambalare atunci când se dorește utilizarea 

latexului pentru obținerea de materiale peliculogene, fie o fază de 
plastifiere când se dorește utilizarea sa ca aracet. Plastifierea se 
realizează prin amestecarea latexului cu cantități diferite de 
plastifiant (ftalat de butil) la temperatură de 50oC timp de 24 h 
urmată de răcire până la 30oC. 

 
Figura 3.25. Schema tehnologică de obținere a PAcV prin polimerizare în 

emulsie 
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3.3.4. Polimerizarea în suspensie a acetatului de vinil 
 

Prin acest procedeu se obțin mase moleculare mari ce corespund 
unui grad de polimerizare între 1500 și 1600. Ca urmare polimerul este 
folosit mai ales pentru obținerea de fire și fibre pe bază de poli(alcool 
vinilic). 

 
Fazele procesului tehnologic 
 

 
 

Figura 3.26. Schema tehnologica de obținere a PAcV prin polimerizare în 
suspensie 

 
- Obținerea fazei organice constă în realizarea unei soluții de 

inițiator de 1% în monomer (POB), în această etapă se folosește doar o 
treime din cantitatea de monomer 

- Obținerea fazei apoase constă în dispersarea de carbonat de 
magneziu, iar uneori se adaugă și polimeri hidrosolubili 
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- Amestecarea și emulsionarea fazelor, în această etapă 
introducându-se și restul de monomer 

- Polimerizarea propriu-zisă decurge în reactor de tip autoclavă la 
T=70-90oC pentru un timp între 2-6 ore sub atmosferă de azot 

- Centrifugarea și spălarea 
- Uscarea în vacuum 

3.3.5. Proprietățile poli(acetatului de vinil) 
 

- Densitatea PAcV este de 1,19 g/cm3 
- Tg = 28-29oC 
- PAcV este un polimer semicristalin, tendința de cristalinizare 

crește cu cât polimerul are o structură mai regulată 
- PACv este solubil atât în solvenți polari (DMF, acetonă, 

cloroform) precum și în solvenți nepolari (hidrocarburi aromatice – 
benzen, toluen) și este insolubil în apă, uleiuri sau grăsimi 

- Se degradează la 130oC iar la peste 150oC depolimerizează 
rezultând cantități mari de acid acetic 

- Datorită Tg relativ scăzut este utilizat pentru acoperiri 
anticorozive pentru lemn și metale, are excelente proprietăți adezive 
fiind utilizat și pentru încleierea lemnului, hârtiei și chiar a sticlei 

Poli (acetatul de vinil) latex este utilizat la producerea de vopsele 
pe bază de apă, adezivi și tratamente textile și hârtie. Vopselele de 
emulsie sunt stabile, se usucă rapid și au un cost relativ scăzut. Adezivii 
de emulsie PAcV sunt utilizați în etichetare și ambalare și ca adeziv alb 
popular pentru consumatori. Copolimerii cu fumarat de dibutil, stearat de 
vinil, acrilat de 2-etilhexil sau acrilat de etil sunt utilizați pentru a obține 
compoziții care sunt mai moi pentru utilizarea lor în emulsie. Așa cum s-
a indicat mai sus, o utilizare majoră a poli (acetat de vinil) este în 
producția de poli (alcool vinilic), care este el însuși materia primă pentru 
poli (vinil butiral) și poli (vinil formal). 

 



 

106 

 

3.4. POLIMERI ACRILICI ȘI METACRILICI 
 

Principalii monomeri acrilici sunt reprezentați în tabelul de mai jos: 
 
Nr. 
Crt. 

Denumire monomer 
acrilic 

Structura 

1.  Acidul acrilic O

CH2
OH 

2.  Acidul metacrilic O

CH2
OH

CH3  
3.  Esteri ai acidului acrilic O

CH2
OR 

4.  Esteri ai acidului 
metacrilic 

O

CH2
OR

CH3  
5.  Acrilonitril N

CH2
 

6.  Acrilamida O

CH2
NH2 

7.  Cianoacrilați O

CH2
OR

N  
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Monomerii acrilici reprezintă probabil cea mai versatilă familie de 
monomeri. Ei pot fi utilizați pentru a prepara polimeri cu proprietăți 
rigide, flexibile, ionici, neionici, hidrofobi sau hidrofili. 

3.4.1. Poli(metacrilatul de metil) (PMMA) 
 
 Cel mai important membru al polimerilor acrilici este 
poli(metacrilatul de metil). Este un plastic dur, limpede, incolor, 
transparent, care este disponibil sub formă de pelete pentru turnare și 
extrudare, foi turnate, tije și tuburi. 
 Metacrilatul de metil (MMA) se obține în general pornind de la 
acetonă conform următoarei reacții: 
 

CH3CH3
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+ HCN
baza

CH3

C

CH3
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Figura 3.27.Obținerea monomerului metacrilat de metal din acetonă 
 

Într-un proces tipic acetona este tratată cu acid cianhidric la o 
temperatură de 140oC în prezența amoniacului ca și catalizator. Dimetil 
cianhidrina obținută este tratată apoi cu acid sulfuric concentrat la o 
temperatură de 100oC și formează metacrilamida sulfat care este 

Acetona Dimetil cianhidrina Metacrilamida sulfat 

Acid metacrilic 
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imediat transformată în acid metacrilic prin tratare cu apă la 90oC. Dacă 
în loc de apă se pune alcool metilic se obține metacrilatul de metil. 

Polimerizarea MMA este posibilă prin mecanism radicalic: 

C

C

O

CH2

O

CH3

CH3 I2

C

C

O

H2C

O

CH3

CH3

n
n

 
 
 MMA poate polimeriza prin toate tehnologiile cunoscute: masă, 
soluție, suspensie și emulsie. PMMA este transparent la lumină vizibilă 
și UV (95%) astfel că PMMA poate fi considerat o sticlă organică. 
 
3.4.1.1. Obținerea PMMA prin procedeul polimerizării în masă  

 
Polimerizarea în masă este utilizată pentru a produce articole optic 

clare (plăci, tuburi), dar procesul este dificil de controlat din cauza 
căldurii mari de polimerizare și a tendinței puternice de a gelifia. 

O primă etapă o constituie prepolimerizarea până la conversii de 
20-30% când se obține o soluție vâscoasă de polimer în propriul 
monomer. Această soluție este introdusă în forme, reacția de 
polimerizare desfășurându-se în camere termostatate la o anumită 
temperatură. 

În funcție de grosimea dorită a plăcilor se stabilește și vâscozitatea 
soluției de PMMA în monomer aceasta depinzând de concentrația 
prepolimerului. Pentru a obține sticle subțiri (5 mm) vâscozitatea soluției 
de prepolimer este de aproximativ 50 cP, în timp ce pentru obținerea de 
plăci de 15-20 mm vâscozitatea este între 80-150 cP. 

Reacția de prepolimerizare are loc în reactoare de tip autoclavă cu 
agitatoare de tip ancoră. Înainte de a trece la faza de polimerizare, 
prepolimerul este filtrat pentru îndepărtarea impurităților mecanice. 
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Drept inițiatori se utilizează POB sau AIBN, aceștia adăugându-se într-o 
concentrație de 0,1% față de monomer. 

Adeseori în masa de reacție se introduc și coloranți dacă 
beneficiarul dorește acest lucru într-un procent de maxim 0,01% față de 
monomer. Pentru a crește rezistența la șoc se introduc plastifianți în 
procent de maximum 5% față de monomer. 

 
Schema tehnologică 
 

 
 

Figura 3.28. Schema tehnologică de obținere a PMMA prin polimerizare 
în masă 

 
Fazele procesului tehnologic 
- prepolimerizarea 
- filtrarea 
- postpolimerizarea în matrițe sub formă de tăvi 

Prepolimerizarea monomerului în masă
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Fazele procesului de postpolimerizare 
- spălarea și pregătirea matrițelor – acestea sunt spray-ate cu ulei 

siliconic pentru a preveni lipirea PMMA la matriță 
- postpolimerizarea propriu-zisă – poate fi continuă sau 

discontinuă. Plăcile de polimer se depun pe cărucioare care circulă în 
camere încălzite conform temperaturii stabilite. Încălzirea se realizează 
cu aer care circulă în contracurent. Fiind o polimerizare în masă există 
riscul de autoaccelerare care conduce la apariția de bule sau fisuri în 
produsul final. Pentru prevenirea acestui efect, regimul termic trebuie 
foarte bine controlat. Astfel în prima cameră T=55oC și circulația 
cărucioarelor se face timp de 8 ore. În a doua cameră T=60-65oC timp 
de 8-10 ore, iar în a treia cameră pentru definitivare T=125oC timp de 8 
ore. La finalul procesului conversia este totală. 

- îndepărtarea plăcilor din tăvi 
 

3.4.1.2. Obținerea PMMA prin procedeul polimerizării în soluție  
 
Procedeul se utilizează atunci când se dorește obținerea unui 

polimer cu masă moleculară mică utilizat pentru obținerea de materiale 
peliculogene. Se poate aplica fie metoda lacului când solventul ales 
trebuie să asigure dizolvarea polimerului caz în care se folosesc 
cetonele sau solvenți halogenați, fie metoda cu precipitare când se 
utilizează ca solvenți hidrocarburi aromatice. Masa moleculară se 
reglează fie din concentrația inițiatorului, fie din concentrația 
monomerului. Astfel pentru o concentrație de 5% în monomer se obține 
o masă moleculară de aproximativ 23.000, la 10% - masa moleculară 
este de 32.000, iar la 20% este de 53.000. 

 
Fazele procesului tehnologic 

- pregătirea soluției de monomer în solvent în care se dizolvă și 
inițiatorul 

- polimerizarea la temperaturi cuprinse între 75-110oC 
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- precipitarea polimerului din masa de reacție prin răcire 
- separare prin centrifugare 
- uscare 

 
Schema tehnologică 

 
Figura 3.29. Schema tehnologică de obținere a PMMA prin polimerizare 

în soluție 
 
 

3.4.1.3. Obținerea PMMA prin procedeul polimerizării în emulsie  
 
Procedeul este utilizat pentru obținerea unor produse cu proprietăți 

optice sau sub formă de latex pentru protecții anticorozive. 
 

Pregătire soluție

MMA I
2
 Solvent

Polimerizare 
T=75-110oC

Precipitare - răcire

Centrifugare

Uscare

PMMA soluție
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Fluxul tehnologic 
- prepararea fazei apoase – dizolvarea emulgatorului în apă la 80oC 
- emulsionarea monomerului în faza apoasă 
- polimerizarea la temperatură de 75-90oC 
- filtrare  
- ambalare 

 
Schema tehnologică 

 
Figura 3.30. Schema tehnologică de obținere a PMMA prin polimerizare 

în emulsie 

3.4.1.4. Obținerea PMMA prin procedeul polimerizării în suspensie 
 
Prin acest procedeu se poate obține un PMMA transparent chiar și 

fără îndepărtarea stabilizatorului. 
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Fazele procesului tehnologic 

- prepararea fazei apoase formate din apă și stabilizator de
suspensie 

- prepararea fazei organice formate din soluție de inițiator POB în
MMA (0,2%) 

- amestecarea fazelor și polimerizarea la T=75-110oC timp de 1-4
ore 

- centrifugarea și spălarea prin centrifugare
- uscarea în pat fluidizat

Figura 3.31. Schema tehnologică de obținere a PMMA prin polimerizare 
în suspensie 

3.4.1.5. Proprietățile și utilizările poli(metacrilatului de metil) 

Preparare fază apoasă

Apă Satbilizator de 
suspensie

Preparare fază organică

Amestecarea fazelor și polimerizarea
T=75-110oC, t=1-4 ore

Centrifugare și spălare

Uscare în pat fluidizat

PMMA suspensie
perle

MMA Inițiator

Apă

Apă reziduală
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- PMMA este un polimer foarte rigid (din cauza carbonului 
cuaternar) 

- Tg = 100oC 
- PMMA – este solubil în derivați halogenați, cetone și unele 

hidrocarburi aromatice (benzen, toluen) 
- Este un polimer cu stabilitate termică bună, dar la temperatură 

mare se degradează la capătul lanțului refăcând monomerul; 
acest aspect constituie un avantaj deoarece deșeurile de PMMA 
sunt utilizate pentru obținerea de monomer 

- PMMA este transparent atât în UV cât și în vizibil 
 

Poli(metacrilatul de metil) este utilizat pentru următoarele aplicații: 
 

- Obținerea de geamuri pentru mijloace de transport în comun, 
avioane 

- Protecții anticorozive 
- Se poate prelucra prin injecție când se obțin obiecte de uz casnic 

sau rechizite 

3.4.2. Poliacrilonitrilul (PAN) 
 

 
 
Acrilonitrilul se poate obține din acetilenă, aldehidă acetică, oxid de 

etenă sau prin monooxidarea propenei. Reactivitatea ridicată a AN se 
explică prin prezența substituentului polar (CN) și prin conjugarea 
legăturii duble cu cea triplă. Chiar dacă în stare pură AN este stabil la 
încălzire, acrilonitriul este ușor polimerizabil sub influența radiațiilor X, 
gamma, UV sau a ultrasunetelor.  
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Aproximativ 70% din producția comercială de acrilonitril este 
polimerizată (cu cantități mici de comonomeri) pentru a da polimeri care 
sunt utilizați pentru obținerea de fibrele textile. 

Cele mai importante metode pentru prepararea poliacrilonitrilului 
sunt polimerizarea în soluție și polimerizarea în suspensie. Prima 
metodă este deosebit de convenabilă, deoarece atunci când este utilizat 
un solvent pentru polimer, soluția rezultată poate fi utilizată direct pentru 
filarea fibrelor. Soluțiile apoase concentrate de săruri anorganice 
precum tiocianatul de calciu, percloratul de sodiu și clorura de zinc sunt 
utilizați ca solvenți; ca și solvenți organici se utilizează dimetilacetamidă, 
dimetilformamidă și dimetilsulfoxide. Polimerizarea în emulsie prezintă 
dezavantajul că monomerul are o solubilitate semnificativă în apă și 
formarea polimerului în faza apoasă poate duce la coagularea latexului. 
Această tendință este redusă prin adăugarea dicloretenei în sistem. 

 
Din punct de vedere tehnologic cele mai importante tehnologii 

sunt: 
- Polimerizarea acrilonitrilului în mediu apos 
- Polimerizarea AN în solvenți organici 
Ambele procedee sunt utilizate pentru obținerea fibrelor de PAN 
 
a) Polimerizarea în soluții apoase – acest procedeu permite o 

reglare termică facilă și conduce la un polimer cu o masă moleculară 
omogenă la un preț de cost scăzut. Deoarece homopolimerul PAN are o 
solubilitate și o colorabilitate limitate el este copolimerizat la scară 
comercială cu cantități mici de alți comonomeri capabili să-i crească 
solubilitatea și difuzibilitatea coloranților în fibre, iar destul de adesea un 
al treilea comonomer capabil să-i crească colorabilitatea mai mult este 
preferat. Tocmai de aceea, în prezent, homopolimerul PAN sub formă 
de fibre a fost complet înlocuit cu copolimerii săi. Co-monomeri ca 
acetatul de vinil, acidul acrilic, alfa metil stirenul sunt adesea folosiți în 
acest scop. 
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Co-polimerizarea în mediu apos – este cunoscută sub denumirea 
de polimerizarea soluție-suspensie, datorită faptului că procesul de 
polimerizare începe în soluția monomerului în apă și se termină cu o 
suspensie a polimerului în apă. Procedeul are două faze: polimerizarea 
omogenă a AN în soluția apoasă cu formarea unei dispersii a 
particulelor de PAN în apă și polimerizarea eterogenă a AN 
nepolimerizat în etapa precedentă. 

b) Copolimerizarea în solvenți organici – copolimerizarea AN 
în medii capabile să dizolve atât amestecul inițial al comonomerilor cât și 
copolimerul permite obținerea de soluții care pot fi utilizate direct în 
procesul de filare. Acest procedeu permite simplificarea tehnologiei 
sintezei copolimerului excluzând operațiile de separare, spălare și 
uscare a polimerului. Instalațiile industriale folosesc solvenți organici ca 
DMF, DMSO. Peroxidul de benzoil și AIBN se folosesc ca inițiatori, iar 
procesul decurge la 50-60oC. În acest procedeu, AN, comonomerul, 
solventul organic și inițiatorul dizolvat sunt introduse continuu în reactor 
într-un raport prestabilit. Deoarece creșterea vâscozității sistemului 
crește, agitatorul este proiectat astfel încât să asigure nivelul cerut al 
agitării pe toată durata procesului. Conversia este limitată la 60-80% 
datorită vâscozității mari a masei de reacție. 

2.4.2.1. Proprietățile și utilizările poliacrilonitrilului 

PAN și copolimerii acestuia (cu AN dominant) sunt pulberi albe 
până la temperaturi de 250oC când încep să se înnegrească din cauza 
degradării termice. Având valori mari ale temperaturii de vitrifiere (între 
90-140oC) aceștia au o plasticitate termică scăzută și nu pot fi utilizați ca 
materiale plastice. Temperatura de topire ridicată a fazei cristaline 
(317oC), solubilitatea limitată în anumiți solvenți și proprietățile mecanice 
superioare ale fibrelor sunt datorate forțelor intermoleculare dintre 
lanțurile polimere. Forțele electrostatice mari sunt generate între dipolii  
grupărilor CN adiacente de pe aceași macromoleculă. Această 
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interacțiune intramoleculară restricționează rotirea legăturii și cauzează 
rigidizarea lanțului. 

PAN-ul este solubil într-un număr limitat de solvenți polari cum sunt 
DMF, DMSO și în unele soluții apoase ale sărurilor minerale. Fibrele 
acrilice fiind moi și cu o bună reziliență se folosesc ca substituenți pentru 
lână, iar țesăturile realizate din PAN sunt rezistente la șifonare. 
Rezistența ridicată la putrezire și lumină le recomandă pentru aplicații 
exterioare, iar rezistența chimică ridicată permite utilizarea acestora ca 
materiale filtrante. 

PAN-ul este una dintre materiile prime pentru obținerea fibrelor de 
carbon. Când fibrele de PAN sunt încălzite în vacuum peste 200oC se 
declanșează un număr de reacții ce au ca rezultat obținerea pe de o 
parte a fibrelor de carbon și pe de altă parte obținerea unor produși 
secundari ce sunt volatili și pot fi îndepărtați cu ușurință. 

Etapele obținerii fibrei de carbon din acrilonitril sunt : 

1. Polimerizarea acrilonitrilului la poliacrilonitril 
2. Proces de ciclizare la temperatură joasă 
3. Tratament oxidativ la temperatură ridicată – carbonizare, după 

care începe un proces de grafitizare când este îndepărtat azotul, 
iar lanțurile sunt unite formând filamente de grafit 
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